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Büyük bayram için hazırlıklar 
devam ediyor. Şimdiye kadar 
İstanbulun görmediği muaz .. 
zam şeyler yapılacak .• 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Almanyada intihabat müca
delesi propaganda nazırı M. 
Goebbels'in söylediği bir nu
tukla açılmış bulunuyor. 
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Mali vaziyet 
ANKARA, 20 Birinci tflşrin: Son 

lıuhran seneleri, her memleket için ol• 
duğu kadar bizim için de; vaziyet• 
uygun tedbirler almak suretile ayak• 
ta durmağa çalışma seneleri oldu. lk• 
baadi ve mali sahada lüzum batgös
terdiği her ande, hükUınetimizin al· 
makta olduğu tedbirlerin isabetini 
kim inkar edebilir 7 

Dördüncü Millet Meclisi on üç gün 
ıonra üçüncü yaıına girecektir. Büyük 
Meclisi bu içtima yılında İ§gal e~t;cek 
mühim meae.Jeler arasında malı ıtler 
gene birinci planda gelecektir. 1933 
mali yılının henüz dört ayını geçirmiı 
olduğumuz halde, Meclisin ve Cüm
huriyet HiL .JJDetinin böyle bir zaru· 
retle kartılaıacağını anlatan emmare• 
ler vardır. 

Yüz yetmit buçuk milyon lirada 
bağlanan cümhuriyetin onuncu yıl 
bütçesi Yaridat tahminlerinde bir te· 
nakua göstermek istidadındadır. Ve 
geçirdiğimiz dört ay, baılıca varidat 
kalemlerinden gümriik.lerdf!, hay1Jan· 
lar vergiainde ve inhisarlarda bu isti• 
dat baıgöstermittir. 933 varidat büt· 
çeainde 11,250,000 lira tahmin edilen 
hayvanlar vergisi, içinde bulunduğu· 
muz iktıaadi tartlar dahilinde bu 
yekunu dolduramıyacaktır. Hayvan 
luyınetleri bu derece dütünce, mevcut 
nrgi nisbeti ağırl-.nutbr ve binnetice 
mükellefin vazifesini yapmasına im
kan bırakmamııtır. 

lnhiaarlara gelince, aafi hasılatı büt· 
çede 33,625,000 lira tahmin edilen bu 
müesaeaelerin, içinde bulunduğumuz 
mali aene sonunda hazineye bu yeku
nu temin edemiyeceği anlatılmakta· 
dır. Varidat bütçemizin hemen bette 
birini tetkil eden bu hasılat, tahminin 
dununda kalınca; masraf bütçesi üze
rinde de tedbirler almak zaruretini 
doğurmuştur. inhisarlar varidatında 
yalnız tütünden 20 milyon lira safi ha
aılat beklenirken, istihlikin kilo itiba
rile eski raddesini muhafaza etınesine 
mukabil; barometrenin kalite cephe
ıinden sukut etmeai, tütünden bekle
nen neticenin alınamıyacağı kanaatini 
vermektedir. inhisar idaresinin köylü 
için ve köyler için çıkardığı cigaralar, 
§ehirlerde gizliden gizliye aatılmıya 
baılanmıştır. Köyde dört kuru§a alı· 
nan bu paketler tehirlerde sokak ara· 
farında beş kuruta temin edilebil
mektedir. içim itibarile de tiryakileri 
~emnu~ eden köylü cigaraları görü
luyor kı, ucuz olduğu için; köylerdeki 
kadar, ve belki de köylerden ziyade 
tehirlerde rağbet kazanmıthr· Bu da 
anlabyor ki, tütün ve cigara fiatleri 
Üzerinde tenzı!it yapmak zam.anı ar
tık gelmiıtir ••• 

Vaziyet, varidat ve masraf bütçele
ri Üzerinde önümüzdeki aylarda bazı 
tedbirler almayı icap ettiriyor. Bu 
tedbirlerin neler olacağı ıimdiden 
kestirilemezse de, meseli hayvanlar 
nrgisinin tenziline teıebbüs edileı:eği, 
tuz ve tütün fiatlerinin indirileceği 
tahmin olunabilir. 

Bundan başka bekaya vergiler bü. 
:yük bir yekun tutınaktadır. Bu yekil· 
nun içinde yalnız 20 • 25 milyon lira 
raddeıini bulan harp borçları vardır. 
Seneler geçmif, artık bu borçları tah
ıil imkinlan çok azalmııtır. Yüz mil
yon liraya yükse.len bekaya vergi 
borçları Üzerinde bir tasfiye yoluna 
gidilmeıi kat'i bir lüzum halindedir. 

Vergi kanunları üzerinde bazı rö
tüıler yapılmaaı düıünülürken arazi 
verıriıi de hatıra gelmektedir. 

1

Bugün 
verci, arazinin tahrir kıymetleri üze .. 
rinden alınmaktadır. Halbuki mevcut 
t~_brir kıymetleri çok eakimif ve bugÜ· 
n!"' kıymetlerine teadül edemiyecek 
hır hale gelrnittir. Gerçi bu luyınetler 
altı miale iblii edilerek vergiye mat: 
rah ittihaz edilmekte ve bazı kayıt ve 
§artlar altında hususi tadilat yapılma· 
dıkça alı~, aabm ve ıaire dolayısile 
kıyınetlerı arttrrılmamakta ise de bu 
cihet kafi addedilmemektedir. Ara. 
zinin yeniden ve umumi surette tahri .. 
•ri huıuıunda aon senelerde yapılan 
teşebbüslerin hiç biri muvaffak neti
celer verememiıtir. Baait tahrir uıul
Jeri yürüyememiıtir. Tahrir muame
latı için bir tecrübe mahiyetinde ol
mak üzere kabul edilmiı bulunan 
1651 numaralı Kanunun, on iki kaza• 
da yapılan tatbikatı maksadı temin 
e~e~efİnce, bu tecrübeden de vazge
çılmıttır. Arazi&İ genit ve küçük par· 
falara aynlmı§ olan memleketimizde . • ıı , 2ıraat U•u eri, iıletme tarzları ve ran .. 
döm.':'~ bir istikrar bulmadan tahrir 
uaul.u _ıle arazinin hasılatını veya kıy
metı!1ı. bulmak ve bunu vergiye mat
rah ıttıhaz etmenin mütkülitı mey
dandadır. Bir çok mıntakalarda, ihti
yar olunan masrafın, hazan alınacak 
v.~rgiye teadül etınediği de görülmüı
tur. 

Maliye Vekaleti bir aenedenberi 
bu eaaalı mesele üzerinde tetkikat 
yapmakta, ve memleketi muhtelif mm
takalara ayırarak, her mıntakada ica
~ . ve tahammüle göre, kadastro tah
rırıle vergi tahririni telif edici bir tah
rir tarzı tatbikini dü~ünmektedir. Bu 
hususta hazırlanacak olan kanun la
yihasının bu aene Millet Meclisine tev
:l!.ine intizar olunabilir. Şu halde en
cumenlerde tetkikatı ikmal edilmit 
bulunan yeni kazanç vergisi layihası 

• 
azı Hz • acar Başvekil. 

Muhterem miaafirimiz Macar Boıvehi li Ani.ara i.ıasyonunda l•met Paşa Hz. 
tarafından k.arıılanırkfln . 

Gazi Hz. Macar Başvekili 
ile iki saat görüştüler 

Reisicümhur Hz. dün Macar gazeteci-
lerini de kabul lıuyurmuşlardır 

·-
Macar Baıvek.ili Ankara istasyonunda 

ANKARA; 21 (A.A.)- Reisicüm
hur Hz. aaat 15,30 da Macar Baıve • 
kili M. Goemboea ve Hariciye nazırı de 
Kanya Cenaplarını kabul buyurmuı· 
!ardır. Kabul iki aaat kadar sürmüı, 
Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüttü Be· 
yefendi de kabulde hazır bulunınuı • 
tur. 

Reisicümhur Hz. nazırlardan ıonra 
Macar gazetecilerini kabul buyur • 
muılardır. 

Meclia reiainin ziyafeti 
ANKARAR; 21 (A.A.) - Macar 

Baıvekili Jeneral Goemboes ve Ha • 
riciye nazırı M. de Kanya terefine 
bugün Büyük Millet Meclisi Reisi Ka
zım Pata Hazretleri tarafından An • 
karapalas'ta bir öğle ziyafeti verilmiı 

• 

lir. Ziyafette Baıvekil lamet Paıa Hz. 
ile Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey, 
heyeti vekile erkanı, Cümhuriyet 
Halk fırkası katibi umumisi Kütahya 
mebusu Recep, fırka meclisi grupu 
reiı vekilleri Ali ve Cemil Beyler, Bü
yük Millet Meclisi reia vekilleri, Ha
riciye encümeni reisi ve azalan, Ma
car sefiri M. de Tahy, Peıte elçimiz 
Behiç, Büyük Millet Meclisi katibi u
miai Veysel beyler, Macar sefareti ve 
hariciye vekileti erk8.ru hazır bulun
muılardır. 

Macar naibi hükumeti Amiral Hor 
ti Cenaplannın mahdumu M. Etien 
Horti de davetliler ara11nda bulunu • 
yordu. 

Behiç Beyin çay ziyafeti 
ANKARA, 21 (A.A.) - Pette el

çimiz Behiç Bey tarafından ıaat 17 de 
Marmara kötkünde misafir Macar na .. 
zırlan ferefine bir çay ziyafeti veril
mittir. Ziyafette Baıvekil ismet Pa • 
ıa Hazretleriyle Hariciye vekili 
Tevfik Rüttü Beyefendi, Hariciye ve 
Macar sefareti erkanı hazır bulun • 
muılardır. 

Macar •efirinin ziyafeti 
ANKARA, 21 (A.A)· - Macar 

sefiri M. Tabi bu akıam Macar Baı· 
vekili M. Goemoeı ve Hariciye nazı· 
n M. de Kanya ıerefine bir akıam ye 
meği vermittir. 

Baıvekil ismet, B. M. Meclia.i Reisi 
Kium Paıalar Hazeratile Hariciye 
vekili Tevfik Rüıtü Beyefendi, Heye· 
ti vekile azalan, C. H. F. umumi ki• 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
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Rus misafirler 
ı Geliyor 

--o-

Heyetin perşembe günü 
şehrimize muvasalatı 

bekleniyor 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümün • 

de devlet ve ınilletimİ7in pek muhte· 
rem misafiri olacak .. 
Rua Sovyet ricalini 
getirmek üzere iz· 
mir vapuru tahsis 
edilmiıtir. lzmir va 
puru yarın limanı .. ı,~J.;*''.'"c>'.4°'; 
mızdan hareketle 
Odesa'ya gidecek · 
tir. Misafirlerimiz 
Odeaadan çarf&ID • 
ha günü hareketle 
perşembe günü ıeh 
rimlze muvasalat e· 
Clecekler ve ağlebi 
ihtimal ayni gün hu 
mai trenle Ankara· 
ya hareket edecek· 
!erdir. Muhterem M. MOLOTOF 
misafirlerimiz fU 
yüksek zatlardan mürekkeptir: İcra 
komitesi reiai M. Molotof, Başkuman
dan Ye harbiye komiseri Vara§İrof, 
Süvari orduları kumandanı Ordiyeni, 
Hariciye komiseri M. Lltvinof, Maarif 
komiseri Pupnof, bet senelik plan it • 
lerini tanzim ve bu itlere riyaset eden 
M. Kırçanofki, Pravda gazetesi bat • 
muharriri M. Poldof, lsvestiya bat mu 
harriri Lazazki, Hariciye komiserliği 
hariciye matbuat m<idürü M. Umanski 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Parlamentolar 
Konferansı --
Nazım izzet Beyin 
gazetemize beyanatı 
Madrit'te toplanan Parlamentolar 

birli_ii konferansına ittirak eden To
kat mebusu Ni • 
znn Bey, dün av • 
det etmiıtir. Ni • 
zırn Bey bir mu • 
harririmize konfe· 
rana hakkında ıu 
maJUmatı vermit -
tir: 

- Bu ıene topla 
nan konferanata 
evveli katibi umu· 
mının hazrrlamıf 
olduğu rapor üze
rine umumi ıekil • 
de bir müzakere 
ve ıonra da emni
yet ve terki teali • 

Nazım lzzflt Bey hat, iktısat, müı • 
•• • temleke, temsili re 
Jım meaelelerı hakkında ayrı ayn mü· 
zakereler cereyan elmiştir. 

Umumi. '!'Üzakere esnasında ben, Türk 
snıpu reıs! olup konferansa iıtiraki 
nıukarrer. ık.en ge.Jemiyen Denizli me• 
huıu ~e~p >:li Bey namına aöz ala • 
rak Tu.rkiyenın iktıaadi vaziyeti hak -
~ında ızahatt~ bulundum. Birçok ha· 
tipl~.r d':. ken~ı noktai na.zarlarma gÖ· 
re soz "°!ledıler. Buhrandan, itıizlik
ten, ve hır takım aiyaai meselelerden 
bahaolundu. Umumi müzakeratın bir 

(Devamı S inci sahiüde) 
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Türkiye 
ı Bulgaristan 

' 

Esk.iıehir üçüncü ffıher labrik._asının e 1J?e/~İ ~~df!n itibaren çalışmaya baıla
dığını tafailatİ/e telgraf haben olarak. bıltlırmııtık.. Reamimiz fabrikanın bir 
J,.,.mını ,,.. 0 gün fabrikanın çal:şma resminde hazır bulunan ze1Jah göster· 

• • mek tedir. 

ile, arazi vergisi projesi bu sene M-:C: 
lis ruznameıinin iki mühim maddeıını 
teıkil edecektir. 

Masraf bütçesi üzerinde ise, ne gİ· 
bi idari ve kanuni tedbirler almak la· 
zımgeleceği önümüzdeki aylar içinde 
anlatılacaktır. ikinci tetrin sonunda 
altı ayını dolduracak olan mali ıen.,. 

nin arzedeceii manzaraya göre, vazi
yet daha da tavazzuh etınit buluna· 
cağından, icap "e zanıretlere göre hü
kiimet, tabiatile bazı kararlara vara
caktır. Ve bu kararlar, daha da de· 
vam edeceğe benziyen buhran sene
lerini karıılamak için ancak hayırlı 
kararlar olacaktır. 

M~cdi SADRETTIN 

---Hariciye vekilinin bir 
Macar gazetesine beyanatı 

BUDAPEŞTE, 21 (A.A.) - Nam
zeti Ujaay, Türkiye Hariciye Vekili 
Tevfik Rüttü Beyefendinin Sofya ziya 
reti münasebetile mezkur gazete mu
habirine vaki beyanatını neıretmek • 
tedir. Vekil Beyefendi bu beyanatın
da Bulgaristandaki ikameti esnasın • 
da Bulgaristan ile Türkiye arasında • 
ki dostluk rabıtalarını kuvvetlendir -
mek ve bu suretle her türlü mukare • 
neti kolayla,tırmaktan başka bir ıey 
yapmamış olduğunu söylemiştir. 

Tevfik Rüştü Beyefendi demiıtir 
ki: 

- ~ulgar matbuatının Türkiye ile 
Yunanıstan araamda akdedilmit olan 
muahedeler dolayısile Türkiyeye hü • 
cum ebneleri teessüfe şayandır. Eğer 
Bulgar matbuatı bu muahedelerin 
t~m m~tinlerini görmüı olaaydı hiç 
9uphe11z baıka bir lisan kullanırdı. 
Türk - Yunan muabedenameainin iki 
memleketin ticari mukarenetini iktı • 
ıadi rabıtalannın inkişafını temin e • 
den müzeyyeJ bir maddesi vardır. 

Bundan sonra Tuna konfederasyonu 
meselesinden bahseden Tevfik Rüttü 
~eyfendi bu meselede en büyük müıkü 
lun bazı devletlerin diğer devletlere kar· 

(Devamı 5 inci sabi/ede) 

1 ~eşinci Milli Tıp kongresi 
dün Ankarada açıldı 

Kongreyi açan Sıhhiye vekili nutkunda 
yapılan ve yapılacak işleri anlattı 

'.ANKARA, 21. A.A. 
" Beşinci Milli Türk 
Tıp kongresi bugün 

saat 11,30 da B. M. 
Meclisi salonunda 
•ıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekili mü 
derria Doktor Refik 
Beyin nutkuyle açıl
mıtbr. Kongrede B. 
M. Meclisi Reiai Ka
zım Paşa Hazretle· 
riyle Dahiliye Veki
li Şükrü Kaya ve C. 
H. Fırkası umu,mi 
katibi Kütahya mc· 
buau Recep Beyler
le bir çok mebuslar 
hazır bulunmuılardır. 

'Kongreyi açan Sıhhiye Vekili Relik B. 

Refik Beyin nutkundan sonra Reiıi
cümhur Hazretleriyle B. M. Mecliıi 
Rdsi Kazım, Baıvekil ismet ve büyük 
erkanı harbiye reiai Müşür Fevzi Paşa
lar hazratına riyaset divanınca kongre-

nin yüksek tazimlerinin arzedilmesl bak 
kında verilen takrirler okunmuı ve af. 
kıılarla kabul edilmiıtir. 

Verilen diğer takrirlerle fahri reialik
lere ve reis vekillerine &§Ağıda isimleri 

(Devamı 6 ıncı sahifed~) 

Amerika Sovyet Rusyayı 
tanımak üzre bulunuyor 

Siyasi ve iktısadi işleri görüşmek için 
Litvinof Amerikaya gidecek 

NEVYORK, 21. A. A. - Henüz tee
yüt etmiyen haberlere göre M. Roosvelt 
Sovyet merkezi icra komiteai reiai Kafi
nin yoldaıa Sovyet Ruayanın Amerika 
tarafından tanınması için bir teklif yap• 
IDlfbr. 

Teati edilen mektuplar 
VAŞiNGTON, 21. A. A. - M. Rooı

velt ile M. Katinin araaında teati edilen 
mektuplar neıredilmiıtir, 

10-10 tarihinde M. Roosevelt'in yazılı
ğı mektupta ezcumle §Unlar vardır : 

'' Bir aıırdanberi aralarında ananevi 
dostluk rabıtaları olan iki büyük devle
tin doğrudan doğruya münaıebetlerde 
bulunabihneleri için vaaıtalara malik o
lamamaları fayaru teeaaüftür. 

Bu gayri tabü vaziyetin doğurduğu 
mütkiiller ciddidir. Fakat gayri kabili 

(Devamı 6 1ncı sahifede) 

Zarphanede Cümhuriyet mad«lyalan baaılıyor •• 

Program yarın ·çıkacak 
Şehirde Üzerlerine kuvvetli projektör

ler konacak kuleler yapılıyor 
Cümhuriyet bayramı kutlulama yük

sek komisyonu dün mekteplere mühim 
bir tamim göndermiıtir. Ankarada ya. 
pılacak geçit resmine mühim miktarda 
askeri kıt'alar ve mektepler ittirak ede. 
ceği için geçit resmi uzun sürecektir 
Bunun için geçide İştirak edecek her: 
~esin ıüratle yürümeai temin edilecek
t'.r. ":1e~teplere gönderilen tamimde g~ 
çıde ıştırak edecek izcilerin dakikada 
120 ad'.m atabi!ecek surette talimlerine 
ehemmıyet verılmeıi bildirilmiıtir. 
. .Pert"?'b~ g~~ü lstanbul mekteplile
~nı v_e. ızcılen?' Ankaraya götürmek 
uzere ıki hususı tren Haydarpaıa.dan 
hareket edecektir. 

Milli Türk Talebe Birliğinin gönde
receği 150 üniveraite talebesinin aıh-
h• 1 • , 

ı muayene erınden ıonra gönderilmeıi 
hakkında Maarif vekaleti bir tamim gön
dermiştir. 

Gidecek üniversite talebesinin kur'a· 
I~ dün al<tam Halkevinde çekilmit· ı 
tir. 

lıtanbuldaki merasime ait program 
tamamen hazırlanmıı ve tabedilmek ü-

- -

Tak.simde Cümhuriyet meydanına 
tesisat yapılıyor 

zere matbaaya verilmittir. Herkesin pro 
grama ıttıla peyda etmeıi için program 
halka tevzi edilecektir. Program yarın 

(Devamı 5 inci sahifede) 

• 
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Tarihi tefrika: 140 · 
' 

~ ,.._,, J. N. H• ı...Ua (MllllJ'«) Lo6> 

Sultanhamidin kırklara karışması! 
3 

Abdülhamidin vehmini körükleyenler. Y ddız saraylnJ 
tehdit eden tepe! - Köşk mü Meclis mi? 

Cülustan evvel, Mitat Pa,a arz 
ve rica etmiş, Veliaht Abdülhamit 
Efendi de ka \ 11 eylemi~ti: Başki-ı 
tabete Namık Kemal Bey, Bqma
beyim·iliğe de Ziya Pata getirile
cekti. Sulta Abdülhamit, Veliaht 
Abdülhamit Efendinin vafat ve a
hitlerini tammamıftı. B;qkitabete 
Küçük Sait Bey ve Mabeyin Mü
türlüğüne İngiliz Sait, diğer mabe
yin, saray memuriyet ve hidematı
na da sair zevat alınmışlardı. 

Jngiliz Sait Paşa, Londrada top
çu mektebinde okumw; bir mühen
dısti; tabiye, topoğratya fenlerine 
vakıttı. lia,mabeyincinin bu fen 
aşinalığı ve diğer mukarriplerin de 
aynı havaya yelken açmaları, 
.. Kırklara karıtan,, Sultan l:iami
di, az kalsın, ''tyi saatte olsunlar,, 
a karıştıracaktı. 

Bir gün, Sultan Hamit, Başma
heyinci lngiliz Sait Paşa ile bırlik
te l'opkapı sarayına gitmi,ler, o
raya arasıra te~rifişahane vukuun
da istirahat buyurulacak yerin ta
mir ve tanzimi hususunu müzakere 
etmişlerdi. 

Basmabeyinci İngiliz Sait Paşa; 
mezkÜr Bağdat kö,künün üstü ör
tülü teras ve gezinti mahallinin al
tı açık olması ve binanın asıl mü
him kısmının kemerlere istinat et
tirilerek boş bırakılması mahzur
dan salim olamıyacağmı ve keza
lik Karamustafapaşa köşkü ile Taş 
kule arasındaki istinat duvarının 
dahi kemerler ile bağlanmı' bulun
ması ve bu mıntakanın tam Yıldız 
sarayına kartı pek tabii ve müsait 
bir endaht vaziyeti te,ka edip her 
ihtimale binaen mezkilr botlukla
rın kapatılması, mahzurların izale
si yolunda fikir ve mütalea derme
yan etmişti. 

Mesele, hakikaten çok mühim 
( !) di. Sarayburnu tepesi, demek 
ki Yıldız tepelerini tehdit ediyor
du? Buna, lakayt kalınabilir mi i
di? Ama, tehdit edecek kimdi? 
Hangi düşman oraya top yerletti
recekti? 

Topçu mühendisi lngiliz Sail 
Paşa gibi bir mütehassıs" her ihti
male kartı" o noktada bir mah
zur ve tehlike gördükten sı>nra, 
fazlasım dü.ünmek, itiraz etmek, 
ilme, fenne, ihtısasa karşı bürmet
sizlikti. 

Topkapı sarayı mevkiinden Yıl
dız tepelerini kim tebdil edebair. 
di? Dahili bir isyan, i~, ihtili.l 
olursa, Yıldızı sarıp ıw.abvermek 
güç müydü? Her hangi gizli bir 
suikast tertip edilirde, Topkapmın 
müsait noktalarına top yedettirilir 
ise? Fakat oraya, bataryalarla de
ğil, bir tek top bile gizlice getir
mek, aldın kabul etmi.yeceği bir 
şeydi. Demek ki Sultan Hamit, bin 

Dokuz Bulgar lokomotifi
nin iadesine başlandı 
SOFY A, 21 (Milliyet) - 1918 se· 

neainde büyük harbi mütealup Şarki 
Trakyada kalan 9 Bulgar lokomotifi • 
niıı Butgarlara iadeai hakkmda Bul • · 
gar deuıiryoUan nıüdiriyetİDe hiilıni • 
metimi.:ı: tarafından resmen m.alUmat 
verilmi§tir. Lokomotiflerin teMllümü 
dünden itibaren baılamıJbr. ilk 1o • 
kolhotif, dün Svilengrad'da Biılıı:arla· 
ra tealiın edilmiıtir. Lokomotifler ted· 
ricen tealim edileceğinden tealim müd · 
deti birkaç ıı:ün aiireeektir. 

Vazelinin kişifi öldü 
Vazelini keıfeden kimyager M. , 

Çelsbari 96 yıqında Amerik&DJn New 
Jenay hükiımetinde ölmüıtür. Müte• 
veffa bu yü:ırden hayli zengin olmut
lu. 

Hitlerci prens 
VIY ANA, 21 (A.A.) - Karen fi'· 

de Klagenourt tehrinden alman bir 
habere göre Pitzelatohten mmtaka -
aıı\da bir ıato sahibi olan Pren• Sax 
İningen Hitler taraftarhğı propagan • 
dası yapmakJil zan altına alrnnııı ve 

bir ihtimamla aldırdığı emniyet 
tertibatından da emin de.ğildi. 

Memleketi ecnebi kuvvetleri İf· 
gal edecek olsa, tehlike "alnız Sa
rayburnu tepesinde mi idi? Fakat 
lngiliz Sait Paşanın fikir ve müta
leası, Abdülhamidin vehmine, ves
vesesine pek uygundu. Böyle sala
hiyet sahıbi bir mühendisin müta
leasmın kabulü zaruri idi. 

Sultan Hamit, fazla dü~ünmeğe, 
kendi de ayrı mütalea yürütmeğe 
lüzum ve ihtiyaç görmemiş, müte
hassısın mütaleasmı aynen kabul 
ederek hemen muktezasının icrası
nı İrade etmisti. Bunun üzerine o 
dillitin vaziy~t, mimari şekil boz
durularak kemerlerin altları iki•er 
üçer kat tuğlalarla muhkem suret
te ördürülmüstür. 

Bu, hazin t~rihi vakıayı, bu mi· 
mari cellatlığını, Gidiıı Müdürü 
Hacı Mahmut Efendi, kendi selefi 
olan merhum Haydar Beyden nak
len hikaye etmişti. 

Böyle deliği deşiği kapamakla 
Abaüıhamidin vehmi, vesvesesi ya 
tışmamıştı. Mimari sanatinin o ca
nım inceliğine, zerafetine kıydık
tan sonra, kendisi için bir de mah
pes yaptırmıştı. 

Evet, Sultan Hamidin ruhu ka
ranlıktı. Kasrın üstü örtülü, altı 
örülü mahallinin küçük bir kısmı
nı böldürerek kendisi için ayrıca 
bir oda yaptırmı,tı. Bu oda, Bağ
dat kötkünün letafeti, nefaseti, te
rahlığı içinde, ruh sıkan, karanlık 
bir mahpes gibi idi. Abdülhamit, 
Topkapıya geldiği zamanlar, işte 
hep bu odada otururdu. 

Yıldızı, kendine mahpes, zından 
yapması, harice çıkmak mecburi
yetinde kaldığı zaman, oralarda da 
birer mahpes yaptırması, Sultan 
Abdülhamidin güneşten, ferahtan, 
aydınlıktan, açıklıktan kaçtığını 
gösterir. Padişa~, nereye gitse, te
melli veya mu,,akkat, nerede otur
&a hatta ilitse, orayı kendine zm
d~n ediyor, zından etmenin yolu
nu buluyordu. 

Onun ho,landığı gizli, karanlık, 
kapalı ve kapandı:, şüpheli, merak~ 
lı teYlerdi. Hırkaiııaadet hademe
liğine girmesi, yalnız ve sadec~ 
dindarlığından değil, nıhundakı, 
) aradıh,mdaki bu marazi temayül 
ve inbimakten ileri geldiği de pek 
yabana atılacak bir iddia olamaz. 

Revan kötkü de, Bağdat köşkü· 
nün hemen hemen küçük bir nazi· 
ri 'ayılabilir, her ikisi de birer be
diai sanattir, denilse sezadır. Fa
kat ne yazık ki padifahın vehmi· 
nin kurbanı; harikzede, felaketze
de gibi, - eğer tabir caizse - ve
hitn7ede olmuşlardır. 

( Arka11 var.) 

Almanya resmen çekildi
ğini bildirdi 

CENEVRE, 21 (A.A.) - Cenevre• 
deki Alman Jeneral Konaoloou, Al • 
man:ranın Milletler Ceaıiyetinden ve 
t.e:rnelmilel meaai büroaundan çekildi
iini. Milletler Cemiyeti umumi ki.ti -
bine rumi aurette bild.irmi,tir. Bu teb
liğde hiç bir mütalea veya esbabı mu
cibe yoktur. Milletler Cemiyeti umu • 
mi ki.tip muavini M. Trendelenberg, 
b• tebliğ neticeai olarak, iatifaaını ver 
miıtir. 

lngilterenin yeni ltalya 
sefiri 

LONDRA, 21 (A.A.) - lngiliz ga
zeteleri, M. Mac Donald'm Penel 
Rodd'a cönderdiği mektuba ve bu ya
kmlarda Roma elçiliğine tayin edilen 
Sir Dnımnıond terefine dün verilen 
ziyafette "Sir John Simon"un söylediği 
nutka büyük bir ehemmiyet vermek • 
tedir. Bütiln gazeteler, lngiliz Başve
kili ile Hariciye nazırının ltalya ve in 
giltere arasında.ki makül ve aağlam 
doatluğa verdikleri ehemmiyeti kay •• 
debnektedir. Sir Drummond, bu haf
ta içinde Romaya gidecektir. 

• ıevkif olunmu§tur. 

İtalyada ordu ve milis 
ROMA, 21 (A.A.) - Gönüllü Fa

şist milis kuvvetleri kumandanlığı ile 
Harbiye nezareti arasında bir irtibat 
te~kiliıtı vücude getirilmiştir. Ceneral 
Pizzarello tarafından idare edilecek 
olan bu teşkilattan maksat ordu ile 
milis kuvvetlerini filiyat ve tatbikat 
sahasında biribirine daha yakın bu -
lundurmaktır. · 

i
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Bayram; Verem Mücadelesine 
yardım günüdür. 

Rozetlerimizi hüsnü kabul e
diniz. cemiyete aza ;yazılınız. 
1934 senesi için hazırlanmakta 
olan, çok zarif Duvar Takvim-

1 1 !erimizi tercih ediniz. Fiatı "50" 
kuruştur. 
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HARiCi HABER.LER 
Alman intihabatı 
Mücadele Goebbels'in bir 

nutku ile açıldı 
BERLIN, 21 (A.A.) - Propaganda 

nazırı M. Goebbeb'in söylediği nutuk 
baıvekil Hitler tarafından geçen cumar
tesi günü söylenen nutkun enikunu 
tekrarından başka bir ıey değildir. 

M. Goebbels, intihabat mücadelesine 
bir batlangıç olan bu nutkunda bilhas
sa demiıtir ki: 

"Şimdiki halde büsbütün silihSJz bir 
halde bulunan Alman milleti sulha kuv
vetli surette bağlı bulunmaktadır. Al
man milleti diğer miDetlerie müsavi bak 
ve p.rtlar dairesinde hik!sizce mesai 
iıtirakinde buluımıayı İstemektedir. Bil
hassa Almanya Fransa ile anlatmak 
arzusundadır. Sarre mmtakası Alman• 
yaya iade edildiği dakikadan itibaren Al
manyayı Fransadan hiç bir ıey ayıra
mıyacaktır.,. 

Bu sözlerden aonra M. Goebbels 
Milletler Cemiyeti baklanda bazı ten
kitler yürütınüı, Milletler Cemiyetini 
vazifesinin ehli olmamakla muaheze 
ehniştir. M. Goebbeb, Almanyanın 
Avnıpa meselesinin get"çekten ve sağ
lam bir surette hallini istediğini bir de
fa daha bildimüı ve demiıtir ki: "Ben 
fu kanaatteyim ki, Alman milleti Hit
ler lıükümetinin arkasında bir cephe 
tetk.il etmi, bir halde bulunmaktadır. 
Ve bunu ikinciteırinin 12 inci günü 
yapılacak intihabat ta ispat edecektir." 

M. Titulescu 
Ati nada .. 
Yunan Başvekilinin ziya
fetinde söylenen nutuklar 

ATINA, 21 °<A.A.) - Öğleden son
ra Madam ve M. Titulescu, Akrepolu 
ziyaret etmiılerdir. 

Bıqvekil M. Çaldaris, Büyük Bri
tanya otelinde saat 9 da M. Titulescu 
şerefine bir ziyafet verdi. Ziyafetten 
sonra bir kabul reami yapıldı. 

M. Çaldaris ziyafette ıu sözleri söy
lemiıtir: 

- Hususi bir sevinçle hoş geldiniz 
derken bütün Yunan milletinin bisıiya-
tına tercüman olduğuma eminim. Şahsı· 
nızda sadece büyük ve mühim bir dev
let adamını değil. her ıeyden evvel ve 
bu kadar na"fik bir zamanda, yakın şark
ta genit bir ıullı faaliyetine teşebbüı et
miı olarak itimat ve sulh murahhasmı 
selamlıyoru:ı:. Bıı itibarla vücudunuz, 
gayretlerimizin sulh lehine tan
zimine müsaade edecek olan ve 
müıterdı: menfaatler karfısmda ay
ni aiyaseti takip etınek bu•uaunila dost 
ilri milletin İrade1inin timsüini teıkil 
etmektedir. DMtumuz Türkiye ile fa• 
yanı dikkat bir takviye işi yaptık. Diğer 
devletlerle de do&tluk bağlanmQi genİf· 
lettilı:. Daha geniı bir sahada J}z sulh
çu bir faaliyet gösterdiniz. "Myoetler 
v.e menfaatlerimiz hiç bir zaman ihtila
flı düşemez. Onları tanzim ederek Av
nıparun bu kısmında İnşa etmekte ol
duğumuz emniyet şebekesini daha silı:ı• 
laıtınrrz. Ziyaretinizin müıtercken ta
kip edilen çareler için çok faydalı ola
cağına kani olarak kadehimi, Romanya 
kralı hazretlerinin terefine, büyük Ro
many& milletinin refahına kaldırıyor, Ma 
dam Titulescunun ve zatı alinizin tere
fine ve refahına içiyMum. ,, 

Bu nutka cev-ı> vererek M. Titu
lescu demi§tİr ki: 

- Baıvekil efendi, sö,.leriniz Yunan 
milletinin hissiyatım ifade ediyorlarsa, 
benim minnettarlığıma Romanya mille
tinin de iştirak ettiğine inanınız.. Yu· 
nan - Romanya dostluğu yıkılmaz. Çün 
kü ne yenidir, ne de değişen bir ıeydir. 
Balkanlarda sulhun tanziminde ne Ro
manya ne de Yunanistan egoist gaye-
ler takip etmemektedir. 

latediğimiz ıey, yaptığımız fedakar
lıklardan dolayı artık ebediyyen en kat'i 
teklini almış olan lıudutlanmız içinde, 
emsali görülmemiı bir buhrandan kur
tulmağa, sakin bir halde çalışmaktır. 
Hudutlarımız üzerinden bütün komıu 
devletlere kardeşçe hir el uzatıyoruz. 
Türk - Yunan misakı bü:im nazamnız
da Yunanistanı büyillten "" yolunu ta· 
tınnıı olan beıeri:yet.i selamete .götüren 
yegane akıllı yolu gösteren bir feda
karlık nümuneai ve bir akıl ve lıikmet 
hareketidir. Sulh yolunda teıriki mesai
mizin bir çok semere! er vererek mad
di hareketlerle kendini göatereceğine 
kani olarak kadehimi reisicümhur haı:
retlerinin ıerefine ve büyük Yunan mil
letinin refahına ve zatıalinizin p.hoi saa• 
detine kaldınyonun.,, 

Ziyafetten sonra parlak bir kabul 
reımıi yapılnuııtır. Bütün Y ıınan nazır
ları ve ıah•iyetleri, ecnebi sefirler hazır 
bulunmuştur. 

Şelı.irde mioafir şerefine donanma ya
pılmışbr. 

Siyasi bir cinayet 
VARŞOVA, 21 (A.A.) - Livov şeh

rinde Ukraynalı olduğu ve Ukrayna tet
biı cemiyeti azasından bulunduğu :zan
nedilen bir adam Sovyetler birliği kon
solosluğu katiplerinden birini öldürmüş 
tür. 

Resmi mahfillerin ileri sürdükleri 
düşünceye göre bu cinayetten maksat 

Lehistan ile Rusya arasındaki iyi mü~ 
na"Sebetleri sarsmak ve bozmaktır~ 

Mareşal Balbo hastalandı 
FERRARE, 21 (A.A.) - Mareıal 

Balbo ,;ddetli bir gripe tutulmuştur. 
Harareti çok yükselmiştir. Bununla be
raber doktorlar kendisinin pek yakında 
iyileşeceğini tahmin ebnektedir. 

Meçhul sivil 
Reichstag yangını esrarını 

muhafaza ediyor 
BERLIN, 21 .(A.A.) - Wolff Ajan 

sından: Reiştag yangını muhakeme • 
sinde aralanndıı. bir -zabitin karısı da 
olan birçok tahitler Papoff'un 27-2 ta
rihinde Bavierada olduğuna §abadet 
etmişlerdir. Celse tekrar açılınca Pa
poff aleyhindeki ittihamlan iatintıı.k 
esnasında birçok noktada vazıh olan 
şahit · Bogen dinlenıniı fakat yeni bir ' 
ıey söylememiıtir. Thaler isminde bir 
batka ıalıidin .sözlerine temas eden 
Dimitroff yangının bir ur olarak kal • 
makta olduğuna iıaret ederek demiı
tir ki: 

"Yangını haber veren ne Reiştag · 
memur!anndan, ne de polis memurla
rından birisidir. Yangını haber veren 
meçhul bir aivildir ve el' an kim oldu
ğu bulunamamı§br.'' 

BERLIN, 21 (A.A.) - Ha"aa Ajan 
oı bildiriyor: Rayittag yangını dava -
ıırun bu aabahki celsesinde mahkeme 
heyetince bir İşçinin ifadeai dinlen -
miştir. Bu işçi geçenlerde mahkeme
ye müracaat ederek 1932 senesi bi • 
rfnci teıriniode Van Der lube'nin 
Constance'da bulunduğu bit sırada 
kendisile göriifürken Rayiftag mecli -
ainin yakında yanacağına dair imah 
bir söz aöytediğini bildirm.iş ve temin 
ehniftir. Hala çok kuvvetsiz ve bu • 
nalmı~ bir vaziyette görünen Van der 
Lube bu şahidi tanımadığını söylemiş 
ve reisin suallerine cevap vermek is .. 
tememiştir~ Bundan sonra celseye a -
ralık verilmiş, muhakeme heyeti Ra
yiştag binasını gezmek ve yangın ak
fAmı Yan der Lube'nin bina dahilinde 
geçtiği yolları te&bit ebnek için mu • 
hakeme salonundan ayrıl~ıtlıl". 

M. Venizelos M. Çaldarise 
cevap verecek 

ATINA, 21 (Milliyet) - Başveki
lin mecliste yaptığı beyanata ve bil .. 
hassa memleketin normal bir ha.le ir
caı hususundaki ,..kısmına 4!evap vere
ceğini beyan etmiştir. Muhalefetin 
meclisten uı:ak kalmasına rağmen M. 
Venizelos meclise gelerek cevabi nut
kunu söyliyecektir. 

--o--
Bulgar komitecileri ile 

bir musademe 
ATINA, 21 (Milliyet) - Üç Bul

ıırar komitecisinden mürekkep bir çe .. 
te Yunan toprağına girdiğinden, çete 
ile bir Yunan müfrezesi araamda mü. 
sademe olmuı, neticede iki komiteci 
öldiirülmüı ve diğeri karanlıkta bilis
tifade kaçabilmiftir. 

Bir yeni harp 
hazırlanmaktadır 

• 
Bir derece ter fi eden mü/ ettişler 
ANKARA, 21 (Tele/onla) - ·Gümrük ve inhisarlar vek<ileti ikin

ci smıf müfettişlednden T alısin Bey birinci sınıfa, üçüncü aınıf mü
fettişlerden Şevkettin Bey ikinci s ınıla, teftiş heyeti mümeyyizi Feri
dun Bey müfettişlik muavinliğine, tercüman Basri Bey teftiş heyeti 
mümeyyizliğine terfi etmişlerdir. __ _ 

Balkan kon/ er ansı toplanıgor 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Dördüncü Balkan konferansı ikinci 

teşrinde Selanikte toplanacaktır. Konlerama iftİrak edecek heyeti -
miz Ha.san Beyin riya.setinde ikinci .tefrinin ikinci gününde lstanbul -
dan Seliiniğe hal'eket edecektir • 

Sovget ricalini karşılamak için 
• 

I zmirde proğram hazırlandı 
IZMIR, 21 (Milliyet) - Şehrimizi ferellendirecek olan Sovyet rİ· 

calini karşılamak için hazırlıklar yapılmıftır. Sovyet ricali Gazi kona
ğında maiyetleri erkanı Naim Palasta ikamet edeceklerdir. 

Misafirlerimiz ikinci lf!.frİnin birinci günü gelecekler, ferellerine 
belediye taralmdan bir öğle ziyafeti verilecektir. Halkevi tarafından 
bir çay ziyafeti ve akşam da Vali konağında mükellef bir ziyafet veri
lecek, ::iyaleti bir süvare takip edecektir. 

Ertesi gün Ticaret odası bir öğle ziyafet."., Ziraat mektebinde de 
bir çay ziyafeti verllecektir. Misafirler fabrikaları ve bazı müessese/eri 
gezdikten sonra saat yirmi birde iz mir vapurile lstanbula hareket ede
ceklerdir. 

M. Titulescu 'nun I smet Pş. ile Tevfik 
Rüştü Bege gönderdiği telgraf /ar 

ANKARA, 21. A.A. - Romanya hariciye nllZlrı M. Tituleacu 
memleketimizi terkederken Uzunköprüden Başvekil ismet PtJfa Haz.. 
retlerile Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beylendiye aşağ-ı.daki telgral
ları gönd ermistir : 

ls,,;et Paşa flazretlerine 
'.Ankara, 

Hüsnükabülünüzden dolayı bir fl.ere daha bütün kalbimle teşek
kür eder ve zati deııletlerile tanışmağa muvallak olduğum için çok 
mesut olduğuma itamat buyurmanızı rica eylerim, en yüksek hialerirr.le. 

Titulescu 

Tevfik Rüştü Beyfendi Hazretlerine 
Ankara, 

Türkiyeden ayrılırken mazhar olduğum hüsnü · kabülden dolayt 
memleketim ve fil/ısım namına zati devlerine derin minne!farlığın;ıı 
ifade etmek üterim. Hakkımda gösterilen sayısız dostluk nı.şanelerın
den ziyadesile mütehassis oldum. Ve muahedei resmiye ile tahtinı edil 
mis olan Türk-Romen dostluğunun bunJan elbette kuvvet bulacağına 
ifunat buyurmanızı rica ederim. Gazi Mustala Kemal Hazretleri nez. 
dinde hayranlık ve saygı hislerime terceman almanızı rica eylerim. Me
veddetli dostluğwna inanınız. 

Titulescu 

Ölçüler kanunu tatbik ediliyor 
ANKARA, 21. A. A. - ölçüler kanunu ile bu kanunun tatbiki 

h~klundaki ölçiiler nizamnamesinde yazılı aşari metre sistemi. ölçüle
rin 31 birinci kanun 1933 tarihinde temamen ve memleketın her tcı
ralınJa mecburi olarak tatbiki icra vekilleri heyetince kararlaşhrıf· 

ATINA, 21 (Milliyet) - "Dimok- 11uştır. , , .. .. 
ratikoa Ağon" gazetesi cenera.I Plaa- Bu tarihten so- · ~ metre sastemıne uygun olmıyan ve olçuler ka-
tiraaın beyanatını nqretmektedir. nutıu ve nizamnan ıe göre muayene ettirilip Jamgalattınlmı, ol. 
.IYlume.ileyh ezcümle demiştir ki: miyan ölçüler kullanılması ve yapılı". ıatıl?'ası yasa~!'r:. Halkın '!e • 

"Bir yeni harp hazırlanmakladır. Uikalı olanların son dakikada metre sıstemıne uygun olçuler tedank • 
Lakin muhakkaktır ki Ynnan:iatan dememek veya ellerindeki ölçüleri muayene ettirip damgalatmak için 
Türkiye •e umum komf'llarma ka~; k .. l "'k eJun ' • • • d' 
çizmiş olduğu dostluk siyasetine de • vakıt bulamam.ak yüzünden sı ıntı ııe guç u Ç emesı ıçuı flln I• 

vam edecektir. den hazırlığa başlamaları lazımdır. ..... -.,,. . ............ -~~~-~- .. -.,...... ........ ~,,, ......................... , ... . .. . .. -..... ._ ........................... , ......................... ,........._......... ..... s· . 
Hergün bir gazı BANG~~:~ı <~!~~Ayın -

• sekizinde verilen fakat saıuıürden do-

K .. f . . d 1 t b ı layı geç kalan bir lıabere eöre bile • 

U e için e S an U U rin hareketi bir vilayete inlıiaar et • 
· mektedir. Uzun süreceğe benzemiyor. 

Hükômet asilerin çekilirken yiktıldan 

dolaşan asaletmeap ! ~t:.~:;~:::e:1 :::.;ttirm:::: 
Bevardej'in kardeıi ve zirai tahatTİ • 
yat büroaunun müdürü olan Sithipern 
tevkif edilenler ara•nıdadrr. Beheri • 
nin tevkifleri için bet yüz lnıı:iliz lira
sına yakm para mükafatı vadedilıniıı 
olan iki zabitin Bengkok cinrmda 
aaklandıklan bir mabette tevkif edil, 
dikleri ııöyleniyor. Dorunung'dan a:y • 
nlmazdan evvel, aıiler bütün erzala 
ve su membalarını zehirlemiılerdir. 

Galiba biz gene yaya kalacak, o bir 
gün otomobilli haşmetmeap olacak! 
Ba'Zı 3anaatlar ölüyor, ha21 z.ana• J 

atlar ölmiyecek derecede lut kanaat 
geçiniyor. Bazdarı da günden güne 
inkitaf ediyor. 

Bu inkitaf eden zan1U11tla.rdan biri 
si de küfecilik olduğunu aöylenem İ· 
nanrr 111.1unız.! · 

Küfecilik amma, küfe yapıcılığı değil, 
Hani fu, 'her aokak baımda: 
·- GötÜTelim mi efendi? 
- Götürelim mi amea bey? 
- Götüt"elim mi hanım anne! •. 
Teklifsizliğiyle kartınıza dikilen 

küfeci çoc1ikları var ya ..• Ben, bura
da onlan geçindiren zanaattan . bah· 
ıediyonırn. 

Evet ... 'Muhakkak ki küfecilik İn· 
kiıaf ediyor. Küfeciler, çalııma aaha
amı gitgide geniıletiyorlar. 

Epeyce zaman Yar ki, güpegündüz 
küfe içinde sa.ilana sallana giden bazı 
adamlar görüyorum. 

Bunlar, küfelik olmu§ aarhoılar 
mı? Diye merak edip yanlanna sokul 
dwn. Hayir, hiç birinde sarhoı hali 
yoktu. 

Tramvay, yahut otomobil, altında 
kalınıt İnsanlar desem, bunların da 1-

Üstü ba~ı kan içinde olmaor r zım ... 
Halbuki, bunların ne yÜzÜnde en U• 

fak bir istırap nitanesi, ne vaziyetle
rinde bir kırık döküklük, ne de bir ka 
zaya uğradıklarına delalet edecek u
fak bir yüz buruşturması ! Hat
ta üstelik, gururla etraflarına şöyle 
bir bakışlan var. 

Küçücük dünyaları ben yarattım •• 
Der gibi bir şey ... Sonra bu bakışlar
da, otomobile kurulmuş insanların İz,.. 
tih:ı:ah hitabı seziliyor: 

- Hele şunlara bakın; .. Vah zaval 

ldar .• Küfeye binecek paralan olma
malı ki, yaran yürüyorlar! 

Önümden geçen küfeciler çoialm
ca ben de merak artb. Nihayet dün, 
bu içi dolu küfelerden birini çevirdim. 
Küfeci, genç bir çocuktu. Fak at çıp· 
Jak ayaklariyle iki tekerleği üatünde 
kayan bir otomobil gibi aajına, aolu
na bakmadan, kotB kota gidiyordu. 

ltaret edince durdu. Sordunı: 
- OiJum, bu küfenin içindeki 

kim? 
Hafifçe bozuldu: 
- Ayalı:ları tutnıaz da zavallının •• 

Küfe ile götürüyoruz .• 
- Peki amma, kim bu? 
- ..... 
Küfenin içindeki adatnm yolun• 

dan alıkonulduğuna cllnl aıkı.Iınııtı. 
"Kim olur&am olayım. .. Sana ne?.'' 

Der gibi hiddetli hiddetli yüzüme ba
kıyordu. 

Küfeci çocuk, nihayet anlatmağa 
razı oldu; fakat doğrusunu aöyleme
ğe yanaşmadı: 

- Allah rizası için bakıyorum. 

0 8\zim evde yatıp kalkıyor. 
- Senin akraban falan mı? 
- Yok .. Akrabam değil. Amma, 

p~ra v,erir. Geceliğine on iki buçuk 
"kıluş .• Gündüz de aldığı parayı yarı
yarıya paylaşırız .. 

- Ya?!... Demek para da kaza-
nıyor? • 
~ Eh .. Oç, ber:;. Ç<kanr nafakası-

nL •• 
Herif, desenize, apaçık dilencilik 

ediyordu. Ona· şÜjlhe mi var? Yalnız 
§1' farkla ki, yaya dolaşacağına küfe 
içine kurularak bütün haşmetiyle di-

(eniyor. 
Çocuğa aordum: 
- latanbulda böyle küfeye girip 

dilenen kaç kiJi var clerain~ 
- Bilmem amma, bu günler pek 

çoialddar. Balat tarafında, Galatad11ı 
Y enicamide, var böyle aekiz on kiJi •• 

Küfe içindeki adam, bizim konut· 
tuklarımızı can kulağiyle dinliyor, f• 
kat hiç konuımiyordu. 

Küfeciye: 
- Dili söylemez mi? Diye aor

dum. 
Hafifçe gülümaedit 
- Ne söyler, ne •Öylemez. Ek

mek, au, para .. Böyle laflan toparlar, 
amma, uzun konu~a.maz. 

Kendi kendime: 
- Lakonik adam! Dedim .Fazla

sını öğrenip ne olacak? 
Küfe ile bütün jehri dolaşıp para 

kırmak dururken, çeneyi niçin yor
malı? 

Sözün kısası: 
Küfe içinde dilencilik, dehşetli re 

vaçta .. Bu gidişle, küfeyi de beğen
mez, ve günün birinde hep birden o
tomobillere kurulup dilenciliğe bat· 
)arlarsa, biJmern ne yaparız? 

Biz yayan, onlar otomobilde ... Sa
dakıl.latm\tZı artık 'Önümü:ı:ü ilikliye
rek, bir kaç aelİim birden çakarak 
&hap ve merasimi yerine getirip h&ki 
payll<erine takdim etmekten başka ça 
re kalmıyacak! .• 

M. SALAHATTIN 

• 
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Açıkgözlerden halkı 
koruyalım 

Cümhuriyet bayramına hazır
lık dolayısiyle tehrin her tarafın
da bir kaynaııma, bir meddücezir 
görüyoruz. Bu kaynııtma arasında 
para kazanmak için bazı esnafın 
hatır ve hayale gelmedik tetebbüs 
lerine şahit oluyoruz: 

Elektriğin memlekette taam
mümünden sonra depolarda istok 
edilen idare lambalarının yumurta 
büyüklüğündeki titeleri, bayram 
vesilesiyle senelerdenberi uyuduk 
ları depolardan çıkarılarak, mora, 
kırmızıya, yetile, sarıya boyana
rak Cümhuriyet bayramında yakı
lacak fener, diye altına bir teneke 
kapak ve iki tel geçirilip itporta 
İfporta piyasaya sürülüyor. Zaval 
lı aafdil bir kısım halk ta dütün
meksizin bunları satın alıyorlar. 
Haddizatında bu fenerlerin içinde 
ne mum yakılmak kabildir, ne de 
zeytinyağı konarak bir idare kan
dili teklinde kabili istifade değil
dir. Bunları pazara çıkaran açık
göz çelebice bu huıua, ayanbeyan 
malumdur; fakat çelebi, itin aürü 
mündedir. 

ltportıl ifporta aatılığa çıkarı
lan ve ula istifade kabil olmıyan 
hu kandillerin üstelik yangın yap
ması tehlikesi yüzde yüz muhak
kaktır. Bu hususta halkımızın ika-
21 lazımdır. Bunları çarık çürük 
evlerinin kapılarına, pencere per 
vazlarına asan halk, kendilerini 
bir yangın tehlikesi beklediğini u
nutmamalıdır. 

Cümhuriyet bayramını takdis 
etmek, en ulvi ve tabii bir borç
tur; fakat hiç bir vakitte bu borç 
açıkgöz esnaf, n teneffü vesilesi 
değildir. Hatta teneffü vesilesi ol
mak fÖyle dursun bunu vesile itti
haz edenler, bir kısım halkın saf
fetinden istifade edenler, tiddetle 
tecziye edilmek lazımdır. 

Bu satırları yazdıktan bir giin 
sonra köprü üstünde latanbul ta
rafına doğru akın eden bir kaç iş
porta r-ördüm: 

Mul•teviyatı, yetile kırmızıya 
Loya'1mı~, dibi kesilerek altımı te. 

neke g.:çirilmit bir sürü turtu ka

vanozları idi. Bunlar da açık~öz 
bir kısım esnaf tarafından fen~r 
:diye asılmak üzere piyasaya çıka
rılryorlardı. Halbuki haddizatında 
hu kavanozların da değil bir mum 

ziyasına, ılık bir suyun hararetin-: 
bite tahammülü yoktur. 

Cümhuriyet Bayramı için hal•.ın 
gösterd ıgı samimi ve yürekten tt:
balüke kartı bunulı:aba bir kazi111Ç 

ve istismar vesilesi ittihaz edPn a

çıkgözleı·den halkı korumak bır 
vecibediı·. 

SaUihattin Er.; IS 

Yeni alınacak vapurlar 
Akay müdürü Cemil Bey evvelki 

aktam Ankaraya l'itmiıtir. İdarede 
tetekkül eden komisyon, yeni alına • 
cak vapurların hangi evsafta olması, 
ne kadar ıüratte bulunması 1izım ge
lece&ini teabit etmi~tir. Cemil Bey, bu 
hususta vekalete izahat verecektir. 

._I __ B..;0;..,;R;.;...,;;.S .;..;A;....__ı 
(lı Bankaımdan alman cet.eldir) 
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Eko•••I 

Türk .. Yunan 
Ticareti 
Gelecek ay bitecek itılaf 

temdit edilecek 
Türk ve Yunan ticaret ıtilafının 

müddeti Tetrinisani sonunda bitecek
tir. lti!afnamenin bir maddeaine gö • 
re, tarafeyn hükümetleri araoında te
ati edilecek mektuplarla itilafın altı 
aylık müddeti temdit edilebilir. Bu 
müddetin temdit edileceğine kuvvetle 
ihtimal verilmektedir. ltilafname mu
cibince latanbulda tetkili icap eden 
Türk • Yunan muhtelit ofisi henüz le• 
ıekkül edememiıtir. Bu ofise ait tali -
matname ihracat ofisi tarafından tan
zim edilerek lktııat velı.Aletine gönde
rilmittir. itilafın temdidi halinde ofiı 
te teıkil edilecektir. Ayni itilafname
ye tevfikan Atinada da Ticaret oclaaı 
tanmda tetkili icap eden Türk • Yu
nan mubte1it ticaret odasının teesıü ... 
süne tetebbüı edilmi§tir. 

Beynelmilel odaya iştirakimiz 
Beynelmilel Ticaret odasına itti .. • 

rakimi:ı için Ticaret odasında teıekk,ul 
eden bir komisyon tarafından tetkı • 
kat yapılmıt Ye bu huıuıta bir proje 
hazırtanmıttrr. Bu projeye nazaran, 
beynelmilel odaya odalanmız bir ce
miyet halinde ittirak edecektir. Bu ce 
miyetin bir komitesi olacaktır. ~ürk 
komitesi borıalar, odalar ve ofıaler 
mümessillerinden terekküp edecektir. 
Tesis heyeti, yakında davet edilecek 
ve projeyi kabul edecektir. 

Yulaf fialları 
Yulaf fiyatlarında, son zam&nlar

da tenezzül vardır. Buna sebep, yulaf 
ihracatımızın azalması gösterilmekte· 
dir. 

Emlak bankasının satışları 
Emlak ve Eytam Bankası tasarru -

funda bulunan emlakin ve arsalardan 
bir kısmını daha satılığa çıkarmııtır. 

Halı piyasasında mevkiimiz 
Dünya halı piyasaoında halılan • 

mız birinci mevkii İtl'al etmektedir. 
Geçen seneki halı ihracatımız 1944 
balyedir. 

Bulgaristandan Uzum ihracatı 
Bulgariatandan dün yeniden 52 va

gon üzüm ihraç edilmittir. Bunlann 
ekserisi §İmali Bulgaristan mahsulü

dür. ihraç edilen memleketler Al • 
manya, Avusturya, Polonya, lıviçre 
ve Çekoılovakyadır. V arıov& Bulgar 
aefarethaneıinin bildirdiğine cöre Po
lonya pazarları Bulear üzümlerinin 
satıtı için çok iyi imiı. Şimdiye kadar 
Bulgaristandan 642 vagon üzüm ih • 
raç edilmittir. Bul,.ar ihracına Yugos
lavya vagonlan da yardım etmekte -
dirler. 

incir mahsulü geciktiği için 
Berlin Türk ticaret odasmdan Tica

cet odasına ,.elen bir raporda, bu se
ne İncir mahıu1ünün biraz geç borsa
ya l'etirilmeıi neticesi olarak eylU!ün 
aon iki haftasında teslim fartile yapı· 
lan mukaveleler vaktinde ifa edileme
mİ§, bundan dolayı Türk tacirleri, Ham 
burgtaki alıcılara 100 kilo batına 4 - 6 
filorin tazminat vermeğe mecbur lıaJ. 
nuılardır. Bunun neticesi olarak Ham
burl' piyasasında hazır mala fazla ihti
yaç hasıl olınuıtur. 

Taze uzum ihracatı 
ihracat ofiıi müdürü Cema] Beyin 

-verdiği malUmata cöre, memleketimiz
den taze üzüm ihracatı yeni baflamıı
br. Bu ıene Avrupaya yüz vagondan 
fazla üzüm satılacağı ümit edilmekte
dir. Geçen hafta Tavşancil üzümle
rinden üç vagon Berline gönderilmiı
tir. 

Tütün ofisinin mukarreratı 
Balkan tütün ofisi teşekkülüne ait 

Şark tütünleri konferansının ittihaz et· 
tiği mukarrerat, murahhas heyetler ta
rafından kendi hükumetlerine arzedil
mittir. 

Şimdi bu husu.ta hükUınetler ara
sında müzakerat cereyan etmektedir. 

Y akmda bu hususta kat'i bir netice
ye varılacaktır. 

Trikotaj fabrikalarında 
Trikotaj fabrikalarından bazılarının 

uıta yevmiyelerini ve itçi adedini in· 
dird'klerinden tikiıyetle.. vaki olmuıtur. 
Bu hususta tetkilcat yapılmaktadır. 

Vapur kumpanyalarının 
aldığı primaj 

Vapur kumpanyalannın, eşya nak
liyesinden maada yüzde 3 nispetinde 
primaj diye kaptanlara ait bir para al
malanndan tikayetler vaki olmuıtur. 
Merkez ticaret müdürlüğü bu huıuıta 
fetkikat yapmaktadır. Yeni yük tarife
leri bazı eıya nakliyesinden kaptanla
ra :Ut olmak üzere ilaveten alınan his-
seyi menetmektedir • • ' 

Tahmil ve tahliye 
Liman tirketinin Türk gemilerinin 

naklettikleri dahili eıyanın tahmil ve 
tahlisiyeaini de kendi vesaitile yapmalı: 
İstemesinden ıikayetler vuku bulduiu 

, yazılmıflı. Deniz: ticaret müdürlüiü, 
bu huıuıta tetkikat yapmaktadır. Ti
caret odaaından da ba:z.ı malümat ir.te
nilmittir. Netica vekalete arzed.ileçelı:
tir. 

Maarifi• 

Hukukta dönenler 
İmtihanların tekrar yapıl

masını isteyorlar 
Hukuk F akülteıi birinci ve ikinci 

sınıftan dönen talebe dün aabah Hal
kevinde bir içtima yapmıılardır. Dün
kü içtima hararetli olmuf, ve eylı'.ü 
devreıi imtihanlarının yeniden yapıl .. 
maıı teıebbüıüne devam edilmesi ta~ 
karrür etmiıtir. Evvelce, teıebbüıat -
ta bulunmak üzere seçilen dokuz kiti
lik heyetten batka dün yedi kitilik 
bir heyet seçilmiıtir. Bu heyet Anlı.a
raya gidecek ve M&arif Vekaleti nez. 
dinde tetebbüsatta bulunarak imli • 
hanların yeniden yapılmaımı temine 
çalııacaktır. Talebe bundan baıka 
sömestr uaulünün tamamen tatbilıını 
ve imtihanların yalnız üçüncü sene 
sonunda yapılmasını isteyecektir. 

Neşet Omer B. Ankaraya gitti 
Oniveraite Emini Neıet Ömer Bey 

Anlı.araya gitmiıtir. Netet Ömer Bey 
Ankarada Tıp kongresine ittirak ve 
Maarif Vekaleti ile temas edecektir. 
Profesör Malche ve Ihsan Bey latan -
bula hareketlerini bir iki gün tehir et
miflerdir. Oniverıite kadrosu ile bir
likte birkaç gÜne kadar tehrimize gel
meleri beklenmektedir. Oniverıite 
Emini Netet Ömer Beye Köprülüzade 
Fuat Bey refakat etmektedir. 

L KO,uk hab•rl•r 1 
• Bir müddetten beri lzmir, Ay • 

dın, Denizli, Manisa, ve havaliıinde

k.i Tapu ve kadastro itlerini teftiı et -
mekte olan kadastro fen itleri bat mü 
fettiıi Halit Ziya Bey cuma günü Is -
tanbula gelmiıtir. 

* Büyükada tapu sicil muhafızı mu 
avini iken vefat eden Aziz Beyden in
hilal eden sicil muhafız muavinliğine 
Tapu ve kadastro Meslek mektebi me 
zunlarından ve İstanbul tapu sici~ mu .. 
hafızlığı tetkik memurlarından Baki 
Bey tayin edilmiıtir. 

••l•dlJ'•d• 

Muht;;Jık teşkilatı 
--o-

Belediyede bir komisyon 
teşkil edildi 

Senebatmdan itibaren lağvedile • 
cek olan muhtarlık teıkilatı yerine be 
lediyede tetbir almak üzere bir ko • 
miıyon toplanmıt ve komisyon dün 
ilk içtimaını muavin Nuri Beyin ri
yasetinde yapmııtır. Senebatına ka • 
dar belediyede yeni bir teıkilat vücu

de getirilecektir. 

iş gömlekleri ile sokakla 
gezilmiyecek 

Bakkal, kasap, fırmcı ve berber gİ· 
bi eanafın İ§ gömlekleri ile sokaklar
da dol&•tıklan tramvaya bindikleri 

T t • t• 
görülmüıtür. Beledıye, bunlann men ı 
için ıubelere bir tamim l'Öndermittir. 

Tarihi kıymeti haiz mezarlıklar 
Şehir içindeki bütün mezarlıkları 

belediye kaldırmağa karar vermiıti. 
Fakat bu mezarlıklard&n bazıl&nnın 
tarihi kıymeti haiz olduğu müzeler 
müdürlüğü tarafından bildirilmiıtir. 

Belediye, bu gibi tarihi kıymeti haiz 
mezarlıkları kaldımuyacak, etrafına 
demir parmaklık çevirerek muhafaz& 
edecektir. Ancak buralara yeniden ö
lü gömülmiyecektir. 

Tramvaylardan atlayanlar 
Dün sabah zabıtai belediye me • 

murları Karaköy ve Eminönü köprü 
batlannda kontrol yaparak tramvay
dan atlayanlar hakkında ceza kesmiı
lerdir. 

Poliste terfiler 
Sivil üçüncü komiserlerden Hik • 

met Bey ikinci komiserliğe, üçüncü 
komiser Faik Bey üniformalı ikinci 
komiserliğe, Kadıköy merkezi üçüncü 
komiserlerinden Cafer Bey ikinci ko • 
mi•erliğe terfi edilmiılerdir. 

Mahkemelerde · 

Köprü cinayeti davası 
Ali Fedai Beyin vekilinin sorduğu altı 

suale lüzum görülmedi 
Köprü üııerinde Anadolu Ajansı 

daktilolarıadan Mel. Suzanı öldüren 
Ajanı telsi" memuru Ali Fedai Beyjn 
muhakemeaine dün devam edileçekti. 
Muhakemeııain dünkü celsesinde Ali 
Fedai Beyin vekili Etem Bey Tıb
bı adlinin iki raporu arasında tezat 
ye mübayenet olduğunu ileri •ürerek 
tertip ettiği altı suale cevap verilme • 
sini ve bunların cevabı verilerek ra -
porlar beynindeki mübayenet izale 
edildikten sonra muhakemenin ba9la
maaını IÜ~l.tmlu gönnüt ve altı suali 
ihtiva eden layihaıile beraber rapor -
!arın meclisi alii sıhbiye gönderil
mesini iıtemiıtir. Etem Ruhi Bey ta • 
lehinde Ali Fedai Bey üzerinde bir de 
konıültasyon yapılmasını iıtemiştir. 
Bu talebe iddia makamı tarafından iti 
raz edi.Jmİf, ne raporların mecliıi ilii 
ııhhiye gönderilmesine. ne de AJi Fe
dai Beyin tekrar müıahede altına alı
narak l(onıültaıyon yapılmasına lü -
zum olmadığı ıöylenilmit ve Tıbbı ad· 
li reiai Dr. Profesör Hayrullah Beyin 
celbile iktifa edilmesini iatemitlir. He
yeti hakime keyfiyeti müzakere ettik
ten sonra Mustafa Hayrullah Beyin 
celbi talebini muvafık bulmu§. Etem 
Ruhi Beyin istediklerini reddederek 
Muatafa Hayrullah Beyin celbedilme· 
aine ve muhakemenin 11 Teşrinisani • 
ye talik edilmeaine karar vennittir. 
Bunun için henüz muhakemeye batla
namamıı ve Ali Fedai Beyin isticvabı 
yapılamamı§hr. 

MahkOm olan hırsızlar 
Dün mahkemelerde muhtelif hır

aızhk vakalarının muhakemeleri İn -
taç edilmiıtir. Bu muhakemelerden 
birisinin maznunu hırsız Arap Abdül • 
kadirdir. Cürmü sabit olmuı , 3 ıene 
iki ay hapse konulmasına, 120 lira 
para cezaıı vermeıine karar veriJmit
tir. Bir diğer vak'anın failleri Muıta • 
fa, Garbiı, Kazım, Hasan, Bahri, Ab
dürrezzak isminde altı kqidir. Altısı
nın da cürmü aabit olmuıtur. Ancak 
cürümlerinin dereceai yekdiğerine nia
betle hafif olduğu için her biri bafka 
bıltka cezaJar yemitlerdir. Bunlardan 
Gltrpis ve Kiznn birer sene onar ay 
on beter ,.ün, Mustafa 2 sene bet ay 
15 ,.ün, Haaan ile Bahri üçer ay, Ab • 
dürrezzak ta 10 gün hapiı yatacak
lardır. Gene hırsızlıktan maznun Hü
aeyjn de iki ay hapse mahkUm ol • 
muıtur. Fakat bu hrraızm evvelce tecil 
edilmit gene hırsızlıktan 4 senelik ha
pis mahkumiyeti buna ilave edilerek 
dört aene iki ay hapge konulacaktır. 

iki katil adliyeye verildi 
Çırpıetda ŞeYlci, namidiğer Selma

nı öldürmekten auçlu Ali ile enitteıi 
Nazım dün adliyeye tevdi edilmialer 

ve dördüncü iıtintak h8.kim1iiine ve • 
rilmitlerdir. Maktulün bir katil mese
lesinden dolayı Selman ismile arandı
ğı anlatrlmaktadır. Cinayetten evvel 
maktul Aliye tabanca çekmit ve üç 
kurıun atmııtır. Bu cihet te teıbit e • 
dilmiıtir. Maıunafih hadisede müda -
faai nefis yoktur. ilk tahkikat batla
mııtır. Bu hafta tahitler dinlenilecek
Jerdir. 

Limon Kıralı tahliye edildi 
Limon Kr&lı Diyamandi Efendinin 

Sekizinci ihtisas rnahkemeıinde mu -
hakemesine devam edilmektedir. Be • 
yannameler Üzerinde tetkikat yapan 
ehli vukufun raporuna intizaren mu • 
hakeme te§rinigani baıma bırakılmıt· 
tır. Diyamandi Efendinin de vuku bu-.. ' lan muracaatı kabul edilerek 30 bin 
lira kefalet mukabilinde nvelki gün 
tahliye olunmutl:\.ır. 

Tanaş Ef. mahküm oldu 
Sahte reçete ile morfin almak ve 

eroin kullanmakla maznun Tanaf Ef. 
ve rüfekasının muhakemeleri Sekizin
ci ihtiaaı mahkemesinde intaç edil • 
mittir. T anat Efendi ıahtekiırlıktan 
bir seneye, eroin kullandığından bir 
seneye mahküm edilmiş bazı eıbabı 
muhaffife nazarı dikkate ' alınarak bu 
cezanın altı ayı indirilmiı ve sinninin 
küçüldüğüne binaen cezası da 13 aya 
tenzil edilmiıtir. Rüfekaundan Yani 
ve Y orl'i birer sene hapse mahkıim ol
muılardır. Hüseyin ve lbrahim Efen -
diler beraet ebnitlerdır. 

25 kilo esrar 
Gemlikten 25 kilo esrar getirmek

la maznun Ramazan Efendinin dün 
Sekizinci ihtisas mahkemesinde mu -
hakemeıinin rüyetine baılanmıtıır. 

Zabıtaya hakaret 
Adliye koridorlarında zabıta me -

murlanna hakaret etmekten ıuçlu ar• 
zuhalci Sarhoı Hayrinin muhakemesi 
d'?.' ne_ticelenmit. cürmü sabit görül • 
muf, bır ay 28 ııiin hapse konulması
na ve 36 lira para cezaıı vermeaine 
karar verilmiıtir. 

Büyücülük davası 
Galatada Çetmemeydanındaki evin

de büyücülük yapmaktan maznun 
Hacı Tahir Efendinin muhakemesi 
dün ağır ceza mahkemesinde netice • 
lenmiıtir. iddia makamı Hacı Tahir 
Efendinin büyücülüğe tetebbüı ettiği, 
faka_~ b!-1 teteb~üsünün nakıa olduğu • 
nu M;>YlıY~rek ıki ay hapse konulma • 
aını ı~~emıı, fakat heyeti hakime u • 
zun ~u~en b~r nıü:ı;akereden aonra t~ 
tebbuıu •.ab.ıt gönnemit, beraet ka • 
rarı vennııtır. 

Poll•la 

Şilede feci 
Bir cinayet 
iki pazarcıyı yol üstünde 
baltalayarak öldürdüler 

Şilede iki gece evvel tüyler Ürper
tici bir cinayet iılenmiı, iki kiti feci 
bir fekilde öldürülmüttür: 

Gece saat 11 de diğer bir pazara 
yetiımek üzere manifatura efyasile Şi
leden yola çıkan Akif ve Karakaı ismin
deki iki pazaret, Göndere mevkiincle meç 
hul bir kaç ıahsın taarruzuna uğramıı
lardır. Bu adamlar her iki pazarcıyı 
da balta ve tabanca ile yaralıyarak feci 
tekilde öldürmüıler ve sonra da para
larile kıymetli eıyalarını alıp savutmuı
lardır. 

Mahalli hükumet ve zabıta derhal 
tahkikata baılamııtır. Cinayetin soy
gun yapmak için iılendiği tahmin edil
mektedir. Görülen 1üzum üzerine ce
setler morga kaldırılmııtır. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Cinayet tahkikatı için vali Muhit· 
tin ve Yilayet jandarma kumandanı 
Beyler Şileye citmiılerdir. 

Çalınan şapkalar 
Arap camii Perlenibe pazannda Ara

lan hanında komisyoncu Maryo Efen
di polise müracaat ederek, cuma günü 
yazıhanesi ittisalindeki ıapka deposunu 
açmak ıuretile depoya girildiğini ve bir 
çok fapkaların çalındığını iddia etınit· 
tir. Kapıcı Vahram. zannaltına alın
mııtır. 

Pantalon cebinden 
Unkapanında oturan motörcü Hay

rullah Tophaneden geçerken, Nedim is
minde bir yankesici tarafından pantolonu 
cebinden üç lirası çalınmııtır. 

Dayak 
Galatacla Kemeraltı caddeıide 70 nu· 

maralı evde oturan Ahmedi altı par
mak namile maruf Hayri sopa ile döv
müştür. 

Yanan yorgan 
Kuruçqme vapur iıkeleıinde lımai

lin ekmekçi dükkanından yangın çıktı
ğı l'Örülmüı, dükkiında mevcut yatak 
ve yüzünün yanmakta olduğu l'öriilerek 
ateı söndürülmüıtür. Yangının sigara
dan çıktığı anlaıılınııtır. 

Hayvanı fazla para ile 
aldığı için 

Balarköyüne tabi Şamlar kariye.İn· 
de oturan Süleyman isminde birisi bun
dan bir müddet evvel bir at almak iı
temiı, bu aırada gene ayni köyden Re
cep isminde diger biri de pazarlığa ka
rıtrnıfhr. 

Neticede Recep daha fazla para ve
rerek Süleymarun almak istediği hay
vanı kendisi sabn almıftır. 

Süleyman bundan hiddetl~nmiı ve 
orada iki köylü kavga etıniılerdir. 

Bundan sonra Süleymanla Recep bi
ribirerine kartı intikam beslemeğe baı
laDllflardır. 

EVYell<i l'Ün köyde Süleyman do
latll'ken gene Recebe tesadüf etmiı ve 
iki arkadll§ tekrar kavgaya batlamıf· 
lardrr. Bu kavgada Recep bıçakla Sü
leymanı karnından tehlikeli surette ya
ralamııtır. Vak'aya mahalli zabıtaaı va
ziyet etınİf, Süleyman hastaneye götü
rülerek, Recep yakalanmııtır. 

Veli değil, deli 1 
Dün saat 15,5 raddelerinde lstanbul 

44 Üncü mektebe bir adam l'elmiı ve 
ba,muallim Tanlı. Beyin odasına girip 
oturmuıtur. Tarık Bey evveli kendiıi
ni bir çocuk velisi zannetmiı, fakat ada
mın aaçnıa sapan konuıtuiunu görünce 
polise haber venniıtir. Bilahara bu a· 
damın meıhur delilerden Necip olduğu 
an1atılmıttrr. Delinin üzeri aranmıı, 
ve boyalı ispirto çıkmıftır. ispirto e
linden alınınca büsbütün köpüren deli 
'!"'kir8miz b.ir çok kelimeler aarfetmi1-
tır. 

iftira mı? 
Yüksekkaldınmda Veli iıminde bir 

zat polise müracaat ederek, 31 paket 
asker sig&n111nın manav Emrullah tara
fından çalındığını söylemittir. Zabıta 
Ernrullahı çağırarak ifadesini almıı 
ifadesinde Veli yanında çalıttıiı aıra: 
!arda 38 liruım çaldıiıru ve bundan 
muğber olduiu için iftirada bulundu
iunu IÖylemiıtir. 

KUçUk hırsızlar 
Arap camiinde Kalafat yerinde bir 

kazan fabrikası sahibi polise müracaat 
ederek, dükkanının aıma kilidi kırıl
mak suretiJe içeriye hırıız girdifini ve 
dükkandan pirinçten mamul adedini 
bilemediği boruların çalındığını iddia e
derek tikayette bulumnuıtur. Zabıta
nın yaptığı takibat neticesinde faillerin 
Arap camiinde oturan 15 yatlarında Ha
lil. lsmail, Ali Mahmut, Yarım Yanık na
mile maruf Mahmut oldukları anlaırl
mıı ve borular ellerinden alınmıt ken-
dileri de yakalanımtbr. ' 

Gayrimübadiller dün 
toplandılar 

Gayrimübadiller cemiyeti idare he 
yeti dün toplanmıı ve Gayrimübadil
lerin iıtihkaklarının bayramdan ev • 
vel tevzii, takdiri kıymet komisyonu
nun lıtanbuldan Ankaraya nakli etra
fında mufuaal bir layiha takdimine 
karar vermiıtir. 

ffELE·~ 
İdeal bir kadın 

Gazeteler haber veriyorlar: 
Terlikçi Muammer isminde bir ka
dının tamam altınıt sabıkası var • 
mış .•• Altınıt sabıka demek altmıt 
defa polis makinesini harekete ge
tirmek demektir. Bu it ber babayi
ğitin karı değildir. İste bu hüneri 
bir kadın göstermiş •. : Doğrusu ev
lenecekler için kaçırılmıyacak bir 
fırsat!. Bizim gibi bekarlar böyle 
ideal kadınlara rastgelince birden 
bire irkiliyor. 

Geçenlerde benimle evlenme \ie 
kadınlık meseleleri hakkında mü
nakaşalar yapmış olan kıymetli bir 
kariem vardır. Arasıra yazdığımız 
yazılarda kadınlara kartı zalim 
davrandığımdan tikayet eder .• İş
te bu sefer son derece mülayim 
yazıyorum .• Daha ne yapabiliriz? .• 

Boynuzlu çocuk 
Ditile doğan çocuklar görülmüt 

tür •.• Hatta bir rivayete nazaran 
yirmi asır evvel hır çocuk doğar 
doğmaz görütmeye bııtlamıftı. tiu 
seter de Kodosta boynuzlu bir ço
cuk ~oğmuş. Boynuz doğduktan 
sonra çıkan bir uzuvdur - diyelim • 
hatta methur meseldir. Boynuz da 
kulaktan sonra çıkar amma kulağı 
geçer .• Demek boynuz sonraki bır 
sürgündür. Hayvanına göre bir se
ne, beş sene, yirmi beş sene,elli be\ 
sene sonra çıktığı vardır. Bu sefer 
boynuzlu bir çocuk doğunca dok • 
torlar bunu vakitsiz ve münasebet 
siz telakki etmitler ve çocuğun öl
dürülmesine karar vermitler. Öyle
ce olmuş... Demek ki· boynuzhı 
doğmak tababete muvafık dütmü
yor .• Hemen öldürüyorlar.. Lakin 
büyüdükten sonra çıkan boynuz o 
kadar göze batınıyor. 

İhtira sahiplerini görmek 
istiyorlarmış ... 

Fransız ticaret odası mı, sanayi 
odası mı bir mühim yer bizdeki 
ihtira sahiplerini görmek istemi~. 
T evazua hacet yok. Batta Con Ah 
met Bey olduğu halde havadis 
icat eden muharrir arkada,lar da 
dahil olduğu halde birçok ihtira 
sahipleri gösterebiliriz... Yalnız 
korktuğum cihet bu zatların ihtira
ları tesçil edilmemi.tir. Belki baş
kaları görür de ellerinden kapar .• 

Berikiler de açıkta kalırlar •• 

n • ı wıa FELEK 

Dericiler çekildiler 
Sanayi birliği bugün top
lanıp meseleyi görüşecek 

Sanayi Birliği umumi heyeti, bugıin 
öğleden sonra fevkalade içtima eclcıcelı
tir. Bu içtimada, mevadclı iptidaiye "" 
afiyeti me•elesi ,.örüıülecektir. ' 

Bundan batka l'örütülecek bir m se
le de, deri fabrikatörlerinin birliğe kar-
ı• aldıktan yeni bir vaziyettir. 

Filhakika deri fabrikatörkri, birlik 
namına ahiren Ankaraya gidip dönen 
heyette, debağlardan hiç kimoenin bu
lunmamasını doğru bulmamıılar ve bun• 
!ardan bir kısmı birlikten istifaya ka
rar vermişler ve dün igtifalarını birliğe 
göndermişlerdir. 

Deri fabrikatörleri, kendi zümrele
rinin istediklerinın birlik tarafından 
ihmal edildiğini ıöylemektedirler. 

Kendisile görü,tüğümüz Sanayi Biı 
liği umumi ki.tibi Nazmi Nuri Bey de, 
İ•tifa keyfiyetini teyit ederek bi:.e de
ıniıt;r ki: 

" - Sanayi Birliiine, otuz sanayi 
zümresi dahildir. Ankaraya giden he
yet ise, üç azadan mürekkepti. Eğer het 
zümrenin temıili lizım gelıeydi, bu he. 
yetin 30 azadan mürekkep olma•ı icap 
ederdi. Buna ise imkan olmadığı mey
dandadır. 

Birlik tarafından deri sanayicileri
nin dileklerinin ihmal edildiği varit d., 
iildir. Buna rağmen deri sanayicile
rinden on altısı, bunu ıebep ıöıtere
...,ı.: filhakika birlikten iıtifa etıniıler
dir. Me•ele yarınki heyeti umumiyede 
8'ôrüıülecektir.,, ------
8l111rOklerde 

Konşmentolar ahkamı 
Kontimentolar ahkİıml haltlı.ında 

beynelmilel tanzim edilmit projenin 
tetkiki için Ticaret odaamda bir ko • 
misyon teıekkül etmittir. Komisyon 
raporu oda idare heyetinden l'e<;tik • 
ten •onra vekalete arzedilecektir. 

Sahipsiz eşya satışı 
Gümrük batmüdürlüğünde dün 

e•kiden kaJmıı sahipsiz e§ya ıatıtla • 
nna devam edilmiıtir. Dünkü aalıtlar, 
pek hararetli olmUf ve on bin liradan 
fazla k1ymette eıya ıatılmıttır. 

Kaçak eşya mllzesi 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümıi 

münasebetile her vekalet, cümburiyet 
devrine ait e.aerlerini teabit etmekte • 
dir. Bu cümleden olarak Gümr\ik ve 
inhisarlar Vekaleti de, kıaa zamanda 
tutulan kaçak eşyayi havi bir müze 
tertip eylemektedir. Bu kaçak etya, 
İstanbul Gümrük Muhafaza Baımü • 
dürlüğüce ihzar edilmektedir. Bu
günlerde Ankaraya gönderilecelı:tir. 
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1 Askeri bahisler ) 

Büyük sahra ardı [ıJ demiryolları yüz 
milyon nüfuslu bir Fransa yaratıyormuş 

Günümüzün en büyük müıtemle-
ke devleti, lngiltereden aonra Frıın· 
ıoadır. Fakat Fransanın bo husustaki 
vaziyeti Jngiltereden daha müsait. 
Çünkü müstemlekeleri derli toplu, bir 
arada ve hepai ana vatıına yakın. Hal 
buki lngiltere müatemlekeleri dar bo· 
ğazlardan geçen deniz aşırı uzak yol· 
!arla aynlmı§tır. 

Amerikanın üçte birinden fazlası 
Fransız müıtemlekeaidir. Bu müatem .. 
lekeler, genişlik itibariyle Fransadan 

1 
i 

on aekiz misli daha büyüktür. Sonra, f: 
bu müatemlekelerde yaşayan renkli 
Franaız, ak Franaızlardan 20 milyon 
daha fazladır. 

Böyle pek geni§ bir müatemleke i· 
le Fransız ana yurdunun aakerlikçe 
emniyetli bir surette bağlanması için 
Akdenizin garp kısmında Fransamn 
sarsılmaz bir efendilik kurması hak
kında bir kaç defalar MiUiyet aütun
lannda bahıeylemiştik. Bu efendilik, 
Afrika kıyılan ile (Marailya) ve (To· 
lon) araaında emniyetli bir deniz gi-
dit geliti için lazım olup denizden 
maada havada dahi aokeri kuvvetler 
ce tam bir üatünlük vücude getirmek 
le elde edileceği, Franaanın iae bu İia· 
tünlüğü vücude getirdikten maada 
daha öteye giderek Cebrettıı.r'da de
niz altından bir tünel yapmağı dütün 
düğünü ve ispanya toprağı içinden 
askerlerini geçirmek için JıpanyoUar· 
la anlaşma.lar yaptığını izah eylemiş· 
tik. Bu makalemizde iae, bu meaele
nin Afrika içinde na.sıl halledilmekte 
olduğunu anlatacağız. 

Krokide görüldüğü üzere, Fran112: 
müstemlekeleri Afrikanın §İmal kıyı
larından cenuba doğnı Kine körfezi 
kıyılarına kadar uzanan çok genit 
topraklar olup bu uzunluk §İmalden 
cenuba 3500 kilometre ve tarkta.n gar 
be iae 4500 kilometredir. 

Bu kadar geniı bir yurdu timale 
ana yurda bağlamak için daha büyük 
Cihan savatından evvel büyük Sahra 
ardı demiryolu ( l) projeai dütünül· 
müştü. Bu proje timdi tatbik edilmekle· 
dir. Bu demiryolunun iktıaatça, siya
aetçe ve askerlikçe büyük menfaaUeri 
olacaktır. 

lktısatça büyük faydası §Udur ki, 
Franaa, Tijer irmağr vadilerinde pa .. 
muk ekip yetiştirmek huıuıuna karar 
vermİ§ olduğundan bu pamuğu ana 
yurda taıımak için demiryolunun yar 
drmı dokunacaktır. Fransarun yıllık 
pamuk ihtiyacı 350.000 tondur ki, 
dört milyar franklık bir kıymet arze
der. Fransa bu pamuğu timdiye ka· 
dar Mısırdan ve Amerikadan tedarik 
ediyordu. Halbuki genit Tijer boyla
rında kuracağı pamukçuluk ile az za. 
manda bu ihtiyacın büyük kıamını 
kendi müstemlekelerinden kapatma· 
ğı düfÜnÜyor. 

işin siyaset tarafına gelince, bu 
demiryolu "Ak denizden, Kine körfe· 
zine kadar tek ve parçasız bir Fran· 
ıa" yaratacaktır. 

Demiryolunun Franaa için büyük 
meziyeti askerlikçe ve aevkulcençe 
vücude getireceği menfatlerdedir. 
Başta (Maretal Fot) olmak üzere 
Franaız ordusunun bütün büyük ku
manda heyeti bu projenin tarafta.rı· 
dır. 

aureue seçmekle Trab.lusgarp mrnta• 
kasından yani ltalyan arazisinden 
1000 kilometre kadar uzaktan geç· 
mit oluyor. Halbuki (Çatgölü) ne gö 
türülae idi bir Fransız • lıalyan aava
ti halinde bu demiryoluna o kadar 
güven ola.mazdı, çabuk tahrip edile
bilirdi. O halde aakerlerin gösterdiği 
(Orak - Ben.i laa - Kau) İstikame
ti emniyeUi ve muhafazalıdır. 

Çat mmtakaaının tarihi ve keıtİr· 
me ve karvan yolu (Küfera) Üzerin
den (Trabluagarp) idi. Bu yeni demir 
yolu Çat alıt veriıini (Tijer) vııdisine 
bir kat daha çekecektir. 

Culnala d'I tal ya gazetesi bu demir 
yolu hakkında §Öylece yazıyor: "De
niz kıyılarına sevkeden §ube hatlariy
le birlikte bu demiryolu tamamlandık 
tan aonra büyÜk Fransız İmparator· 
luğunun en mühim nokta.lan ayni ana 
vatan için bir ihtiyat insan hazinesi 
teıkil eden yerler pek çabuk ve emni 
yelli bir aurette Akdeniz cenup kıyı· 
lanna bağlanacak ve buradan da ge· 
rek Denizyolu ile ve gerekse tasarlan 
mı' Ceberettar denizaltı .tüneli ve is
panya arazisi üzerinden ana yurda 
bağlanacaklardır. 

Fransa, Büyük harpte, garp cephe 
ainde Almanyaya kartı bir milyon 
renkli asker celbeylemiyti. Bugilnkü 
günde Franaız nüfuau 41 milyon ak 
ve 61 milyon renkli inaandan ibaret
tir. 

Eğer bu demiryollan, tasarlandığı 
gibi dört yıl içinde bitecek olursa Av
nıpa yüz milyon nüfuslu bir Fransa 
görecek, yani Fransız kudreti yakın 
zamanda iki misli artacaktır. 

(1) BüyÜk Sahra Ardı 
yi Sahrayi Kebir .• 

C/NOGLU 

Bu akşam saat 21,30 le 

F ranıız Tiyatrosunda 
meşhur piyanist 

ALFRED KORTO' nun 
ilk ırala konseri verilecektir. 

Salı ak§Brtll veda Konseri. 

Kara 
- Amerikan hikayesi -

Kaplıca ıehrindeki Otel pa.laam ho· 
!ünde oturmuttuk. Yağmur biraz din
ain de dııarıya çıkalım diye bekliyor• 
duk. 

Michael Hopkins kısa piposunu ağ• 
zmdan çekerek: 

- Buraıı hakikaten bir "Su ıehri,, 
imiı, dedi. 

Madam Ca.ssavoine ağlar gibi: 
- Ne kötü ha.va, dedi, nerdeyae 

ortalığı au ba&acak. 
Amerikalı kıskıs güldü: 
- Ah, dedi, ben böyle au baskınla

rını .:-verim. 
- Ama sevilecek ıey buldunuz. 

Tuhaf! 
- Tuhaf mı? Bilakis pek yerinde •. 

Size bir hikaye anlatayım da, dinle
yin. Yağmur geçiııciye ka.dar vakit 
geçmit olur: 
"Zamanında bir gün Amerikada 

Ohyo HükUıneti dahilinde bir çift 
genç evliler vardı: Ben ve karım, Hop· 
kina ve Jenny. Bu genç çiftin taaar· 
nıf edilmiı para.lan da vardı. Ben de 
para kazarunak için bir çiftlik yaplır· 
dnn. Ev yaptıranların her zaman ba· 
tına geldiği gibi, miman, duvarcısı, 
tahminimizden daha fazlaya maloldu
lar. Küçük çiftlik tama.mile inıa edil· 
miş, bilmitti ki, para da auyunu çek
miıti. Kunı çiftlik neye yarar? inek 
lazım, koyun, keçi lazım, tavuk, horoz 
lazım. • Hüliaa çiftlikte uçan kuşlar· 
dan ve topraktaki böceklerden başka 
ite yarayacak bir tek mahluk yoktu. 
Genç karı kocanın ağlamaktan baık& 
ellerinden bir 9ey gelmiyordu. 

"Daha iyi güne§ almak için çiftliği
mizi bir tepenin yamacına kurmu§tuk. 
Dört tarafumz ardullahı vaaia idi. Da 
ğın eteğindeki vadide, yirmi mil kadar 
uzakta Petersen ailesinin de bir çiftli .. 
ği vardı. Faka.! bu çiftlik tam mana· 
aile çiftlikti. Değil yalnız o civarın, 
belki bütün Ohyo Hükiııneti dahilinde 
en zengin çiftlikli. Bir yastık fabri
kasına tüy yetittirirdi. Ayrıca kendisi 
de bir tavuk ve piliç konaerve fabrika· 
aı açmııtı. Elektrikle ısıttığı kuluçka 
makinelerine beşer yüz, beter yüz yu
murtaları sıralar, binlerce civciv çı· 
kartrrdı. Mükemmel İtli bu! 

"Hopkina ile Jenny bir gÜn kendi· 
aine mürıtca.at ettiler, kendi çiftlikleri 
için kredi ile bir kaç hayvan satması· 
nı rica ettiler. Fakat Peterıen cevap 
olarak sadece müstehzi bir kahkaha 
salıverdi. 

Jenny tepeye tırmanırken ağlıyor· 
du: 

- Ağlama sevgilim, diyordum, ben 
lasao kullanmasını biliyorum. Bir kaç 
yabani at yakalarım. Merak etme .• 

Bunu teaelli obun diye söyliyordum. 
Yoksa laaao kullanmasını tıiç bilmiyor· 
dum. 

Kış, mebziıl bir karla ortalığı bas
tırdı. Ocajim kenannda oturmakta ve 
ambardaki tohumluk hububatı muha
faza etmekten baıka yapacak işimiz 
yoktu. Bahar da mebziıl yağmurla ye· 
tiıti. Bugünkü gibi bardaktan bota• 
rurcaama yağmurlar yağıyordu. 

O zaman dağın eteğindeki dere ka· 
barınağa baıladı. Bir cowboy civan· 
mızdan geçerken tima.ldeki büyük neh 

ve 

Afrikayı yukardan aşağı bir de
miryolu ile bağlamak için ilk düıünü 
len plan, (Tunus) garbinde (Kostan· 
tin) mevkünden başlı yarak Afrika· 
nın tam göbeğinde ve en mühim bir 
•lıt verit merkezi olan (Catgölü) ne 
giden en kısa yol idi. Fakat aonra aa 
kerler (Cao - Beni Abes - Oran) 
yolunu teklif ettiler. Bu yol, krokide 
görüldüğü üzere, Akdeniz mıntakaaı
na (Tanca) dan, (Cezayir) den, Kos· 
tantin ve Tunuıtan uzatılacak ıube 
hatlarile ve Kine körfezine ise Da· 
kar'dan, Konakey'den, BingerviUe'· 
den ve kezalik Dahamy"den uzatıl
mıt ve uzatılacak tube hatlariyle de 
birleştirilecektir. 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Ki.in 
O N Y O N SİGORTASINA yaphrınız. 

Büyük Sahra Ardı demiryolu bu 

Türkiyede bili.fasıla icrayı muamele etmekte olan 
•• 
UNYON 

Kumpıı.nyasrna bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : Beyoğlu 4.4888 

Milliyet'in edebi ı omanı: 19 gitmişti. 
!iiz sandallara binerken bir kaç 

lngııız ve, t- ransız zabıtı de oraaa 
iaı. Uzakta bır kaç Türk polisi gö
züme ılişti. Hatta oır aralrK bırden 
b1re elimdeki çantaları atıp onla· 
rın taratma dogru kaçmaga hazır· 
lanoun. l"etımı brrakmıyan sör 
Satenık omuzumdan dürttü • .l:Seni 
sandala itti. 

. "" . 
KIR (l(lG' 

--~-------BURHAN CAHIT 
(inkılap Romanı) 

- Dersi tatil edin, dedi. Çocuk- ı 
iarı hazırlıyacağız. 

Piyanonun kapağını indirdim. 
Hocam Kemanı kutusuna koydu. 

Onlar çekildiler. 
Mektepte bir karışıklık, bir he

yecan var. 
Ne oluyor acaba. • Bir türlü ısı· 

namadığım sör Satenik beni gö
rünce gözlerini açtı. Yumruğunu 
ııalladı. 

- Ne oluyoruz? 
Yatakhanelerde yataklarımız 

toplanıyor. Kitaplar, çalgılar ha
zırlanıyor. Ta,ınıyor muyuz? 

Bütün itamhane seferber. Ço
cuklar bile e'ya topluyorlar. 
Anlamıyorum neden.. Herkes te 

bana dik dik bakıyor. 
Bize öğle yemeği bile vermedi

ler. 
Ak~ama doğru Amerikalılardan. 

bir kaç kadın ve erkek daha geldi
ler. Sandıklarla l<onserveler, te· 
kerler getirdiler • 

Bütün bunlarla beraber mekte
bin tatınabilecek efyası bağlanı
yor. 

Ortalık karardığı zaman bize a
yak üzeri ikiter tane yağlı, sucuk
lu aandoviç ve pasta verdiler. 

Sonra büyük, kalın harmanileri
mizi giydik. Hepimiz bir elimize 
çanta ile çaınqularımızı, öbür eli
mize kitaplar ve notalarımızı al
dık. Tabur olduk. 

Müdür, Marabetlet, papaalar 
hep beraber mektebi terkettik. 
Sokağa çıktığımız vakit etrafa 

dikkat ettim. 
Gece olmasına rağmen ırk ark 

Türk bayrakları asılmıttı. 
Acaba ne olmu•tu? 
Doğruca kartıki tenha Gazhane 

yoku9una indik. 
İstnabula geldiğimiz zaman ilk 

karaya çıkardıkları yerden büyük 
sandallara yirmiter yirmiter bin
dik. 

Büyük e9yamız daha gündüzden 

Gene nereye gidiyorduk? 
Açıktakı büyük bır gemiye yana 

fıp çıktık. Gemi tayfası İngilizce 
konUfUyorlardı. lngılizceyi biraz 
anlıyordum. Sörler bizi derhal ka
maralara taksim ettiler, gece yarı· 
S\lla doğru kalktık. 

U stiiste yataklardan b14ka otu· 
racak yerlerde de birer kişi yatmıt· 
tık. Küçük kamarada nefeasizlik
ten ve arcaktan uyumak kabil de
iildi. Yuvarlak pencereyi de aça
madık. Yanımdaki Ermeni kızla
n da uyandılar. Sabaha kadar ko
nuttuk. 

ISunlardan biri müdürle Ameri
kalı sörler konuturken duyınuf, bi
zi Dedeağaca götürüyorlarmı9. A
nadoluda Türk kuvvetleri dütmanı 
bozmutlar, İstanbula da girecek
lermiş. Onun için bizi kaçırıyor
larmıf. 

Bunu İpttiii_im zaman içim sızla
dL 

dalga 
rin tehlikeli bir hal aldığını haber ve· 
riyordu. 

Bir gece a.mbarımda miaafir kalan 
ihtiyar bir kırmızı derili yerli, teıek
kür makammda bana dedi ki: 

- Sen zengin değilsin. Fakat kara 
dalgadan sonra sana altın geliyor. 

Jenny aordu: 
- Naaıl kara dalga? Bizim bu te

peye kadar ne dalga çıkar, ne bir §ey 1 
Sonra au kara değildir. 

Bir aabah Hopkina ile Jenny güne• 
te karıı ısınrrlarken aıağıdaki vadide 
bir ıeylerin parıldadığını gördüler. 
Derhal dürbünümü alıp baktım: 

- Jenny, diye bağırdım. Sular !at· 
tı. Galiba büyük nehir vadiye doğnı 
dökülüyor. . 

Rüzgar hıtımla gelen suların Üze· 
rinde dalgalar yapıyordu. 

J enny aordu: 
- Kara bir ıeyler cöriinüyor, o ne· 

dir? 
- Kara bir ıerit mi? Dur, bir da

ha bakayım. 
Tekrar dürbüne yapqtnn. Evet, hı· 

ırmla gelen suyun önüade bir kara 
dalga ilerliyordu. Genç kan koca da 
bu kara dalganın ne olduğunu anla
mıyorlardı. Kızıl derili yerli doğruyu 
aöylemişti. 

Jenny dedi ki: 
- Petersen'lerin vay haline! Mu· 

hakkak boğulmuşlardır. 
Ben de içimden: 
- Peterıen'lere oh olsun! diyordum 

Kara dalga gÜnet altında parlıyan 
auyun önünde yaklaııyordu. 

Öğle Üzeri mutfakta. yemek yiyor
duk. Birden bire acayip sesler duy· 
duk. Köpeklerimiz de mütemadiyen 
havlıyordu. Sanki binlerce kuş bir a· 
rada çığlık koparıyorlardı. Fakat kö
pekler de çılgına dönmüılerdi. 

Hemen dııanya fırladık. Bir de ne 
görelim, bir ikiıer aylık binlerce piliç 
ve tavuk sudan korkup bağıra çağıra 
tepeye doğru geliyorlardı. Çoğu bo
ğulmuıtu. En kuvveUileri hala kanal· 
!arını çırparak, bağıra çağıra tepeyi 
tırmanıyorlardı. 

Dedim ki: 
- Bunlar Peteraen'in olacak. 
Su çiftliğimize yanm mil kadar 

yaklaımııtı. Bütün horozlar, ta.YUklar, 
piliçler çiftliğimize gelmiflerdi. Bura
da güneıe ve ae.lamete bvuıtuklarm
dan memnun görünüyorlardı. Jenny 
ile ben hepaini birer birer yakala.mı
ya koyulduk. Bereket versin, geçen 
sonbaharda •alamadığım geni§ bir ar
pa ambarım vardı. ôrnrümde ben bu 
kadar çok piliç görmedim. 

Bir hafta aoora su inmeğe baıladı. 
iki hafta sonra (ben her zaman iıte 
böyle namuskar bir adamımdır) atıma 
binip Peteraen'leri ziyarete gittim. Za· 
va!lı ada.mm çifUiği kimilen harap ol· 
muttu. 

- Hello Peteraon! ciQ.e bağırdım. 
Sana. gÜzel bir haber vonneğe geliyo
rum. Piliçlerinden on bin tanesini kur
tardım. Hepai de siyah tiiylü ıeyler •• 

Zengin Peteraon bzdı: 
- Senden çok rica ederim, bunu 

kimaeye söyleme! dedi. 5qorta. Şirke· 
tinden ben bütün zararlarmn iki mi&!i 
ile aldım. Bir kaç bin piliç için yeni• 
den hesap b&Jın aoturmak iatemem • 

- Ama. piliçlerin hepsi ıimdi ben· 
de .. Çiftliğin arpa ambarında mes'ut 
dolaşıyorlar. 

- Hepsi sizin ..ı--. ı..naliafiyet
le yiyiniz. Fak&! Alla• nza.aı için kim
seye bir ıey söylemeyİDİa. 

Bu hediye güzel bir loediye idi. Jen
ny çiftliği için o kadar istediği hay
vanları bulmu§tu. Tam on bir bin üç 
yüz altmrı bet besili piliç. • Bu adedi 
ömrümde unutmıyaca.ğrm. Ölen dört 
b"f bin piliç le toprağımız için mü
kemmel bir gübre vazifeaini görecek
lerdi. işte benim zenginliğim o gün
den baılar . ., 

Ah, ketke vapura girmezden ev
vel ht!r tenlikeyı göze alıp kaçsay
dım. 

Omrümde bu kadar büyük bir 
şey kaybetmedim. 

Tee;;sürümü kızlara belli etme
mek içın çalrftrğım halde muvaf· 
fak 01amadım. 

Nevart sordu: 
- Ne oldun, Siranoş, rengin sap 

aarı. 

- Bir şey yok dedim, uykusuz
luk galıba, batım ağrıyor. 

- Bugün öğleye doğru Dedea
ğaca çıkacağız. Dün tayfalar öyle 
söylüyorlardı. 

- Bu gemi İngiliz gemisi mi? 

- Yok. Amerikan! 
Amerikalılara karşı Ermenilerin 

çok emniyetleri var. Kendilerine 
sandık .andık konserve, aTuç avuç 
para -rdikleri için galiba. Ameri
kalıya Allah gibi tapıyorlar. 

Günetle beraber kamaralardan 
çıktık. Bütün kızlar gövertede top
lanmıtlar sabah duası ediyorlar. 
Sör Satenik: 

- Haydi, çabuk olun! dedi. 

Onlara karrttık. 
Artık benim yanımda sörler de 

her teyden bahsediyorlar. 
Öğleye kadar bir çok şey_öğre_n· 

dim. 

Şeker yemek 
Doktorlar eskiden beri çok teker 

yemenin herkes için zararlı olduğun
dan bahsederler. Filhakika Ameri· 
kada ıeker sarfiyatı ziyade ol
duğu için ıeker hastalığı da orada 
daha çok oluyor. Şeker haatalığı kan· 
da ziyade ~eker bulurunaaı demektir. 
Halbuki timdi bir lngiliz mütehassıs 
hekimi bazı sıhhat bozukluklarının 

sebebi kanda pek ıeker bulurunaaın· 
dan ileri geldiğini iddia. ediyor. 

Bu halin mevnıa bir istidattan ileri 
geldiği ve bu ıekilde görülen rahat
aızlıkların pek çoklarının aaıl hakiki 
aebepleri bilinmiyordu. Nihayet yapı· 
lan arattırma ve muayenelerde kan· 
daki §eker eksikliğinden ileri geldiği 
anlaşılmııtır. Bu rahataızlıklar da ge
rek çocuklar ve gerek büyüklerde ol· 
ıun safra nöbetleri, muntazam fasıla· 
Jarla gelen az çok tiddetli batağrıları 
ihtilaçlar, nevrasteni ve halsizlikler• 
dir. Bu rahataızlıkların tedavisi de ta· 
bii kendiliğinden anlatılır. Bunlara bol 
bol ıeker yedirmekle beraber bir ta· 
rafta.n da sıhhatleri hakkında dikkat· 
li bulurunalı ve gözönünde bulundur
malı. 

Fareler Üzerinde yapılan tecrübeler 
den her ne kadar iatidat ana babadan 
geliyoraa da pek erkenden çocuklara 
teker verilir ve ycdiriline kanda §U 
noktandan ileri eelen bu ehemmiyet
li rahatsızlıkların önüne geçilebilmek· 
tedir. 

Pek çok kimseler vücutlarındaki 

rahataızlıkların hangi sebeplerden ile
ri geldiğini anlamazlar, yolsuz hare .. 
kette bulunurlar. Pehrizsizlik ederler. 
Hazımaızlığa tutulurlar. Midel<!rinde
ki ağnlann sebebini de ıonra hekime 
sorarlar. Halbuki bu ağnlar yalruz 
midede duyulmaz. Bazan hiç müna• 
sebeti olmıyan yerlerde de duyulma
ğa batlarlar. Çok kere mide feaadın· 
dan ileri gelen ve göğüs kaplamaları 

etlerinde duyulan bu ağrılar ziyade· 
ce rahatsızlıklara da aebep olabilirler. 
Çünkü bunların nefes alıp vermek 
hart'ketlerile münaaeebti olduğu için 
nefeae dokunurlar. Ayni zamanda 
çarpıntı da olursa haata büsbütün me· 
raklanır ve kalp haatalığrna tutuldu
ğunu zanneder. Halbuki yanlııtır. 

BüyÜkada 
Dr. ŞOKRO 

Sögütlü süvarisi vefat etti 
Dört beş seneden beri Reisicüm • 

bur Hazretlerinin rükiıbuna mahsus 
Söğütlü yatı süvariliğinde bulunmut 
olan Ziya Bey kaptan, sari.um has· 
talığından çartamba akşamı vefat et· 
mittir. Cenazesi kendisini aeven arka
da§larının omuzlarında kaldırılarak 
Merkezefendideki aile kabriatanına 
defnedilmiıtir. 

İRTİHAL 
Şeyhüliılim merhum Hasan Hayrul-

lah Efendi hafidi ve ıudurdan Trabzo-
ni Mustafa Asnn Efendi zade Ahmet 
Rifat Beyin mahtumu ve Hariciye nazı· 
n esbala Aınn Basri Efendinin biraderi 
Barım kaymakamlıimdan mütekit Meh 
met Arif Bey düçar olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak rahmeti hakka kavuı· 
muttur :Cenazesi bugünkü pazar günü 
Koskada Cümhuriyet caddesinde Bö
rekçi Ali ıokağı 1 numerolu hanesinden 
ıaat 10 buçukta kaldırılarak öğle namazı 
Eyüpaultan camii terifinde badeleda 
metfeni mahsusuna tevdi edilecektir. 
Merhum vatan ve milletine badim vazi
feperver kıymetli mülkiye memurları· 

mrzdandı. Allah rahmet eylesin.. 
(8931) 

Sık ırk tekrar ettikleri Mustafa 
Kemal Pata isminde bir kumandan 
Anadoluda asker toplamıf, düt· 
manlarr denize dökmüs ve İstanbu 
lu da zaptetmeğe hazı;lanryormuf. 

İstanbul halkı o kadar heyecanlı 
imi9 ki bir gecede İatanbuldan Be
yoğlu tarafına iki yüz bin Türk 
geçmif. İngiliz kumandanı bile, si
zin hayatınızı sigorta edemem. A
merikalılar sizi lstanbuldan çıkar
sınlar, diye nasihat etmİf. 

Ah sevgili yurdum. Öz mille
tim, kahraman Türk askerleri. 
Beni de kurtarın. Bir öz Türk kı
zı yabancı ellerde sürüklenip gi
diyor. Gözlerim Y&fllrıyor. Hem 
seviniyorum, hem kendi felaketi
me sızlanıyorum. 

Şimdi ecnebi topraklarında, ya
bancı insanların hükmü altında ne 
yapacağım? İstanbulda er geç bir 
kurtulut ümidi vardı. 

Ya burada? 

Öğle üzeri Dedeağaca çıktık. 
Bizi tehrin haricinde büyük bir 

binaya götürdüler. Sokaklarda Yu
nan askerleri, jandarmaları dolaşı
yor. Tek tük sarıkh ve fesli de var. 

Bizimle beraber gelen iki Ame· 
rikalr kadına Yunan zabitleri de 
çok hürmet ediyorlar. 

Tamamen Türkçe sözlü 
[ iPEK FİLM STUDYOSUNDA 

harikalı ve mükemmel b:r ıe· 
kilde lisanımıza çevrilmittir. 

[8917) 

LAH 
V1LMA 

ART ST 
BANKY'nin 

En ıon temsili 

VATANDAŞ 
SlLAH 

(8926) BAŞINA 

--•Çelik adam-4-lllıil 
HANS ALBERS 

Dilber sahne arkadaıı 

MARTHA EGGERTH 
ile beraber bu Çarıamba akıarmndan 

itibaren 

ARTİSTİK ainemaımda 
BÜYÜK 

ŞEHİRLER 
UYURKEN 

filminde. Neıeyi, tee11üril ve kahka· 
hayı temin edeceklerdir. (8921) ......... ___ .............. 

tST ANBUL BELEDİYESİ 
Darülbedayi T emıilleri 

" ' - .... , saat 21 de 

GOL ve 
GONOL 

Komedi 
<azan: Müsahip Zı 

de CeClaJ Bey 
Halk Geceai 

7615 

Yeni n••l"IJ•I 

Güzellik Kraliçesi 
Nezihe Muhittin Hanımın bu eaeri 

kitap halinde neşredilmiıtir. Okurla • 
rımıza tavsiye ederiz. 

Türk mani'eri 
Türkçe ve edebiyat muallimi Yas• 

fi Mahir Bey tarafından Türk halkı 
arasında en çok söylenilen ve aevilen 
manilerden Üçyüz küıur taneai bir a· 
raya toplanılarak bu eaer vücude el .. 
miıtir. 

latanbulda Resimli Ay matbaası 
tarafından baaılmııtır. 

~lill_tycı 
Aırın umdeıi "M 1 L L 1 Y E T'' tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Tiirki7• içi• Hariç. içia 

L. it. L. ıc. 
3 a7biı 4 - 11 -
• " 7 50 14 -

U " 14- Z1 ~:;,_-=-~-:.::....::;.~-=:.=.-
Ge.lea. nrak seri ••ilmn:- Müddeti 

seçen nüshalar 10 lr.uruttur.- C..s•t• •• 
matbaaya &İt iıler için miidiri7ele mil• 
racaat edilir. Cazet•mi.z il&ııların me•'u• 
liyetini kabul •lnMs. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilköy aakeri rasat merkezinden al · 

dıjımız malümata söre, busün hava açık 
olarak deyam edecektir. 

Dün ha'fa taı:1iki. 7e,z ınili:metre, ııcalıı:· 
lık en çok 161 en az 8 derece idi. Buaün 
1aimur ihtimali yoktur, 

Büyük binaya yerletmek pek ko· 
lay olmadı. Burası pek eskiden bir 
Türk kışlası imif. Y urıanlılar aske
ri merkezlerini Gümülcüneye ge
çirdikleri için burası boş kalmış. 

Üç yüzden fazla talebe ilk akşa 
mı yerlerde, battaniyeler üzerinde 
geçirdik. 

'( erleşmetniz bir hafta sürdü. 
Burada lstanbuldakı kadar ırkı 

yok. 
Binanın her tarafı açık. Şehir dt 

uzak değil. 
Hütün vaktimiz dıprıda, ağaç... 

lar altında geçiyor. 
Hatta ıörlerin yanında takım ta 

kım tehre iniyoruz. 
lstanbuldaki sıkı nizam burada 

kalmadı. 
Bugün kasabaya indiğimiz za· 

man bir satıcıdan üzüm almak İ•· 
tedim. İstanbulda iken mektebe 
gelen Amerikalı kadınlar bize pa
ra veriyorlardı. Bunları mektep İ· 
dareıi topluyordu. Buraya gelince 
hepimize Yunan parası olarak ver 
diler. 

Üzüm satan adam Türktü. 
Etrafımızda kimse yoktu. O sal

kımları seçerken yavayça sordum: 
- Burada Türk memuru yok 

mu? 
(Bitmedi) 
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18 Gramofon. 
19 Müıerref H. Faik Bcıy ve arkadatları.. . 
20 Belki• Hanım . ,..;i 
20,30 T anburi Refik Be7 ve arlc.adaıları. 
21.JO Gramofon. 
22 Anadolu Ajıuııı, Borıa haberi, s.ı..:ıt ayart. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: Gramofon. 18: Orkeatra: 18145: Ala• 
lurka ıaz. 20: Ajana haberleri. 
VARŞOVA. 1411 nı. 

17,35: Şalyapinin pli..klarından. 17.SO: ıiirle• 
18,20: Bir köylü diliUnü. 19,45: Dans pli.kları. 
20,35: Çocuk neşriyatı. 20,55: Hafif musiki. 
(Şarkılı?. 22: Neıeli neıriyat. 23,30: Kahveba .. 
l\e muaikiai. 
BUDAPEŞTjö:, 550 m. 

19,SO: Müaahabe. - Sisan m11aikiN. 19,50: 
Macar halk ha.val•rı. 21,20:: iki tane birer per• 
delik temail. 22: Haberler. Piyano konseri. 23: 
'Ne,eli aöz.ler. 23,35: Siğan mu•ikiai. (Macar 
h•lk ıaı-kıları). 

VIANA, 518 m. 
17,20: Bando mu.zika. 18: Mi.iaab.abe. 18,35: 
Oda muaikiai. 19,35: Çocuk neıriyatl. 20: Or
lıcıeatra kon•eri. 21.35: "Şikago düıe•İ,, i•imli 
E:mmerieh Kalmanın opereti. 24: Pli.k. 

MlLANO - TORINO . FLORANSA 
18: Bando mu.zika. 19; Haberler. - Pli.k. 21: 
liaberler, 21,35: Program te•p.it edilmeınittir. 

PRAG, 488 m. .. 
19: Almanca muaikili ne,riyaL 20,25: Revu 
eperet temsili. 23ı25.: Haberler. - Dana hava .. 
ları. 

ZORIH 459 m. 
20,10 laviçrelilerin eserlerinden (Pl&k), 20,55: 
'lem,iJ. - Haberler, 2~ Konser. 

ROMA, 441 m. .. . • •• 
18,20: Taıanni ve konser. 22: Pınott~,! ııınıb 
Maacangi'nin eşerlerinden opera temıılı. 
BOKREŞ, 394 m. 

18: Karııık kon.ser. 20,35; PJ&k. 20,45: kon• 
fera..na. Alda , Tanhoyzer ve Fidelio operala
tından taganni. 21,25: Radyo orkestrası. 

BRESLAU, 325 m. 
17: Çay danaı. 17.SS: Haberler. ve•aire. 20: 
Siran muaikiıi (pli.k). 21: Rad70 geçit reami 
İ•imli ncıriyat. 22: Haberler. 23,35; Dana mu ... 
•ikiai. 

23 Teşrinievvel Pazartesi 
JSTANBUL ; ~ 

18 Gramofon, 
18,30 Der• (llerlem.l.t olanlara) fran•ızca. 
19 Hikmet Riza Hanım. 
19,45 Sevim Hanım. 
20,30 Münir Nurettin Bey ye arka~-latları. 
21.30 Gramofon • 
2~ Anadolu Ajansı, Boraa haberi, saat aykrı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: Gramofon. 18: Orkestra: 18,45: Ala
turka aaz. 20: Ajans haberleri, 
VARŞOVA, 1411 m. 

18: Te.ııanni .19,25: Hafif rnuaiki. 20,10: Mub· 
telif. 21: PIAk ile 14Traviata,., opera11 (Ver ... 
di). 23,15: kahvehane konaeri. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

S 1~: Orkeatra. 18,40: Konferans. 19~45: Çift 
P1Ya.no konaeri. 20,45: Filbarmonik takım la"" 

r~~ndan konser. 23: Haberler. - Sig:a.n rnu
sıklli. 24,35: Mandito cazı. 

ViYANA., 5188 m. 

-

• 

lS,25: Çift p!yano kon•eri. 19ı Müaa.h.abe. 
J9,20: Müaa.b.abe ve ders. 19155: Schubertin 
H'erlerinden konaer. 20~5: Haberler veaaire. 

23
afta haberlerin.in icmali. 21,50: Aık ıarlula.rr 
·~= Akıam konseri. (plik ile). 

1 
M LANO • TORINO . LORANSA 

8!15: BalilAyka orkestraaı. 19145; Haberler.
tlak. 20,25: E«:nebi liaanile neıriyaL 21: Ha· 
Derler - plik. 22~0: Oda mu•ikisi. 23,$: 
anı plikl•rı. , 
PRAG. 488 rn. 

18,lO: Pli.k, - Konf'erans. 18,30: Pli.k. 18,Sö: 
Pli.k, _ Züra. ve amele neıriyatl. 19,35: AJ
blanca neıriyat. 20,45: ? 2ır>u: Muhtel.af mi.!· 
Jetlerin 4arlularınd.an (Cenubi Aıneri.ka ve 
A:raorika .zencileri ıarkılarından.) 22.; Keman 
Ye orkeatra konseri, 

ZURIH, 459 m_ 
20,lO: iaviçre tarkıları. 20,55: Radyo orke•t
raaı. 

ROMA, 441 m. 
~~,20 : Taganni ve orkeatra. 20.25: Ecnebi 

ıllerle haberler. 19,40: Arnavutça netriyat.-· 
H~be.rler. 20.25: l;:cnebi dillerlo netriyat. 21; 
Plak. 21,50: Hafif musiki kon•erj, 
BUKREŞ, 394 m. , 

18: Radyo orke•trası. 19,20: Taıanni. 19,30:: 
Radyo orkeatra•ı 20: Derı. 20,25: pli.k ile aen• 
f~nik parçalar. 21,05: 1'aıanni. 22,20: Taganni. 
2:.i: Keman muıikiai. 

1 
BRESLAU 325 m. 

.. ~.IS: Haberler, 20: Peterkaaı hatırlayıı neı4 
~Yab. 21: Haberler - Kon•er. 23,.50: Tek· 

ttık neıriyaL 

24 Teşrinievvel Salı 
ISTANBUL : 

18 Gramofon. 
18l30 Fransızca der• , ilerlemiı olaahııra. 
)9 Mahmure Hanrlan Harum. 
19,45 Cümhuriyet.in onuncu yıl dönünı:.i nıar· 

ıı der•i . 
2ı>,3Q Eftalya Hanım, Sadi B-ey ve arkadaı1.u·ı. 
21.:J.O Gramofon • 
22 Anadolu Ajan•ı, Boı;.aa habeı·i, 11aa.t ayarı. 

AN KARA, 1538 m. 
12,30: Gramo(on. 18: Orkeatr•: 18,45: Ala .. 
lurka ıa.c. 19,30: Danı nıu•ikisi. 20: Ajans 
h•berleri. 
YAKŞOVA 1411 nı. 

18,35: Upera havalan. - musahabe, 21,0S: 
~peret l'O revü muaiki•i. 23115; Daans .ınuıiki
•ı. , 

BUOAPEŞTE, 550 m. 
~8: Sigan nıuıiki•i. 19,15: D-erı. 19,50: Pli.lır:. 
ıle opera muıikiai. 20.30: Taaanni mu:1ikiai. 
21,05: Tiyatrodan nakil. 22,20: Yaylı aletlerle 
konıer, 23145: Haberler. 24: Yayh aletler ve 
::>igan takımının konaeri. 

ViYANA, 518 m. 

18,25: Piyano konaeri, 19: Konferana. 19,55: 
Viyana havalarından miirekkep konaer. 21 ,05: 
bıııli neıriya.t. 22: Wağner operalar~ndan ta· 
l•ııni. 24,lS: Pl.ik ile Akıa.nı kon•eri. 

MILANO - TORINO • LORANSA 
18,lS: Danı nıu•~isi. 19,45: Haberler. - PIAk. 
20: H.ber!er. - Plik. 20.25: .Ec.nebi dillerle 
ita.herler. 21,3S: "'Kar çiçeği., iaimli operet. 

PRAG, 488 m. 
18: Çocuklara mabauı neırlyat. 18,20: Muaa• 
h.abe - pli.le. 18,40: Almanca der• - Pli.k. 
19,20: Alm•n.ca ınu•ikili ne,riyal. 20,30: Kon
•er, 21: A•keri konaer. 22,15: Kuator konıcri. 
23.15: Plak. 
ZORttı, 459 m, 

21: Bern muaiki takımının ıenfonik konıeri. 
~OMA, 441 m. 

18,20: Radyo orkestraaı. 19,35: Arn.a.Tutça 
~eıriyat. 20,25; Ecnebi dillerle neırjyat. 21: 
Q.a.berler. - kon:1er. 21,50: Koro konaeri. 
22,50: Ta•ann.i. 23: Paganninin e•erlerinden 
kt:nıan kon•eri. 23,20: Karııık konser. 
llUKREŞ. 394 m. 

18: Ka.r141k konser. 20: Der•. 20~20: Pli.k 
<ta.aanni). 20,45: Konferan•, :l,,05: .1 agannı, 
21,25: Senfonik konıer, 22: KonEerans. 22,20: 
Şumaodan senfon.ik kon•er. 

BRESLAU, 325 m. 
17: Hafif mu.•iki. - Mu•ahabe. 20: Büyüle: 
Opera konaeri. 21: Si1a•İ konfer•n•. 21,30: 
Dünya aiyaaetinin aylık İı;:mali. 21,SO: Volaa 
Almanları ıarkıları. 22,50: Karadeniz Ye Al 
hlanlar. 23,15: Ha~rler. 24: Oan:1 ve hafi.f 
l.Dusiki. 

25 Teşrinievvel Çarşamba 
)STANBUL , 

18 Gramofon, 
19 Cennet Hanım.. 
19,45 Hazım Bey tarafından Kararö.ı. 
20,30 Udi Selhatt.'.n B. ve Kemani Nubar efe .. 

di refakatile Hamiyet Hanını. 
21 ,30 Cramofon · 
22 Anadolu Ajan•ı, Borsa haber"i, fia.at ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: Gramofon. 18: Orkestra: 18,45: Dan• 
muaiki•i. 20: Ajans haberleri. 

17,15: Çocuk noıriyatr. 18: Don Kiıottaa par• (Başı 1 inci sahifede) il3.n edilecektir. yüksek minareleri arasında da tezyinat 
çalar (plak) . 19,ZS: Koro konaeri. 20·~= E~.. f 1 · · · b 1 Oniversite namına konferans vere- yapılması tasavvur edilmektedir. 
debiy•L 21,05: Tagannili gitara ko~aerL 22,20: Muhterem miaa ir erımızın azı arına k I .ki 
Şarkılar ve hafif havalar. 22,40: Pıyano kon· refikaları da refakat edecektir. Bun.. ce profesörlerin konferans mevzu arı Bu ı · muanaın i.bidenin iki büyük 
seri. 23,30: Kahvehane muaikiai. ı dan baıka heyette yaver.ler ve ki.tip.. tesbi:t edilmiıtir. Konferans komitesi minaresinin araıma gerilecek bir İp ü-
BUDAPEŞTE, 550 m. !er de bulunacaktır. dün lbrahim Fazıl Beyin riyasetinde top zerinde Türk bayraktan aıılacak bu bay. 

Der•. 20,35: Puccininin 41TOSCAn opera••· lanarak son kararlan vermiıtir. raklann ortaama da C. H. F. nİn en 
k'b s- "k' · 24 Pla"k ile fran, lzmı·r vapun"le birlikte Cümhuri • Mütea 1 en 1 ı•n mu•' •••· : lbrahim Fazd Beyı'n vereceği konfe.. büyük bayrağı konulacakbr. iki ma .. 

sızca. •Öylenen Macar ıarkıları, yet bayramında limannnızda bulun • 
ViYANA' •ıs m. d 1 rans mevzuu eski ve yeni devrin mali· bedin inıa tarihindenheri yapılamıyan 

"" 1 mak üzere bir Rua filosunun a ge • • d · K · B b • 18,20: Şimdiki Avu•turyah beatekAr arın eaer• yesı ır. Doktor Fahrettin erım ey u tezyinatm rüzgarın da tesirde yapa .. 
M h ı 'f 20 ıo R d meai muhtemeldir. "iki B lerinden ta.ganni. 19,05: u te 1 • • • : 

4 
.. devrin sıhhati" Sıddık Sami ey cağı ıiklete minarelerin tahammül edip 

Yo•enfonik orkutraH. 21,10: Senfonok kon· Filo gitti (lk• d • h kuk ) T vfik R " B. tmi• ki • d" kik dilın" üh' 
.er "'Robert He•erin idareainde,,. 23,05: Bar . • ı evnn u U , e enızı e yece erı un tet e ış, m en· 

• Limanımızda misafir bulunmakta o ( Cümhuriyetıe ilim ve kültür) , Mene- disler her iki minarenin mukavemetini 
muaikiai. b• 

MlLANO • TORlNO • FLORANSA lan Sovyet donanmasına mensup ır menli Etem Bey (Otorite) , Şevket A· ölçmüılerdir. 
18,15: Ta•anni. - Haberler: -:- Plak. 20: kruvazör, iki torpido ve üç denizaltı ziz Bey (Cümhuriyetin tarih telakkisi) Muazzam bir kule 
Hab.rl.r - pl~k. 20,25ıı,.Ecneb.ı dillerle kon· . • d .. kkep fı'lo du"n aktam 1 k f 1 ki d' . "L b d 1 gemmn en mure mevzu u on erans ar verece er ır. Gene Sultanabmet meydanında 40 
feranm. 21: Haberler. - plik. 22• on ar • 1 limannnızı terketm.işlerdir. Bunlar - l 
kadın,. isimli opera. Onuncu yı marft metre yüksekliğinde muazzam bir kule 

PRAG. 488 m. dan Kraani Kavkaa kruvazörü ve tor- Yüksele komisyon, cümhuriyetin o· inıa edilmektedir. Bu kule ıon senele-
18,35: Plak. - Konferan" 19• ~lak. 19•301 pidolar Pireye ve oradan İtalyan de- nuncu yıldönümünü kutlulamağa hazır- rin tezyinatı meyanında bir ıaheser o-
Almanc• neıri.1at. 20,10: - Temad, 21: !iokol nizaltı gemilerinin ziyaretini iade i • l "h · d la ak 
konf.eransı. 22: Pli.k. 22.30: Piyano aontları anırken çok eu.ılı bir ı tiyaca a tem.as c tır. 
"Beetboven., 23: Franaız konferans. çin Napoliye gibnektedir. Diğer Üç etmiştir. Cümhuriyetin on yıllık mu- Kule gizli ziya ile tenvir edilecek 

zORJH 459 m. denizaltı gemisi de Sivastopola dön· vaffakıyetlerile sevinen ve inkılabın he· ve gece asgari 150 metre yüksekliğe 
20,55 : Weber' in "FREİSCHOTZn operaaı. J. mÜ§lerdir. yecanlarile coıan gönüllere bu sevinci kadar kuvvetli ziya neıredecektir. 

ROMA, 441 m. J .. d h kır l f 
17,35: Çocuk neırlyab. 18.20: Radyo oı·keat· A "k s ti • ve coıkunluğu hep bir agız an ay " On sene ik lascırru 
r.a'". 19.40: Arnav_utça haberler. 20,25: M'!ht•· ffi erJ a ov ye erı rna imkanını vennek.. Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyeti, 
Lıf lı•anlarra neırıyat. 21: Haberler. - plak.-· ı Filhakika büyük halk kütlelerinin, halknnızda tasarruf fikrinin ne dere. 
Tıbbi muaamabe. 21 "'0: Offenbechin "ıüzel T k b" · d ·· ·· d " t rek ka ,.., •• ır sevınç ve saa et gunun e, muş e ceye dar ilerledigı" "ni teıbit için ban-
Helena., operuı, anıma uzere h 1ar b. l'k .. bn BÜREŞ, 394 m. eyecan mı ır ı le terennum e e- kalarda ve sandıklardaki eıhasa ait 
18: Radyo orkeatraaı. 19,20: Radyo orkestra••· !eri, binler, on binler ve yüz binlerce mevduat miktannı tahkik etmiıtir. Ne-
20: Dera. 20,20: Plak. 20,45: Konleraoo. 21: (Başı 1 inci sahifede) ınsaııın göğüsleri ayni sesle sarsılarak ticede on sene evvel halkın tasarrufa-
s t ' 21,so RICHARD TAUBER;n hal degı".ldir ve iki millet arasında mev- .. ki • d ı ı k ona .ar. : ve yure eri a7111 uygu ara çarpara tından bankalarda mevcut mevduat mik 
pli.klarnrdan. 22,20: Viyolonael. 23: Romen mu cut müsküller ancak dostane bir görüş.. b. k d •b' ha" bilın 1 · b 
••. kı- ,,-, 1 . ır te a am gı ı gıra e ert ay· tan 4 milyon lira iken, Cümhuriyetin 

ine ile halledilebilir. Eg" er sizde ayni fi. .. • b" 
BRESLAU, 325 m. raınnnıza asıl manaıile mutenasıp ır onuncu yıldönümü arifesinde bu mikta· 

k 1 20 kirde iseniz, bi~~aı benimle iki mem· .. ilik ek · t · b' ı· · ı 18,45: Meıhur ıa•k•I ... - Ruı ı•r ı arı. : guze verec , ceınıye çı ır nes ın rın 40 mılyon İrayi buldug" u anla•d-
Al d l Al • lb' 23 •o H leket arasında mevcut meseleleri görü•.. k d' "' Ik 1 · " ı b' t • man ana arı. 21: man "a 1• r- : •- s en ı u ü erıne uygun guze ır eza.. nuştır. 
l.·ı ve d ,,-k,·,,· me!r u"zere tayı'n edeceg"iniz bütün mü.. h" 1 ak • ns mu · °' ur o ac hr. Cemiyet pek hakh olarak bu netice-

26 1- 1 Perşembe messilleri kabul etmekle bahtiyar olaca- B d • ki "k k k · esrınıevvs u üıünce dedir • yu se oınn· den kendisine de hiuei §eref ayırmak-
T ğım. Böyle bir müzakereye iJtİrak gayet yon, cümburiyetin onuncu yıldönümün- tadır. 

ISTANBUL : tabii olarak, müstakbel faaliyetler İçin d d ı 
18 Gramofon. e, yurttaılarnnızın bir ara a top ana- Cemiyet, cümhuriyetin onuncu yıl .. 
19 Kemal Niyui Bey •• arkadatlarL hiç bir tarafı bağlamiyacaktır. Fakat rak ve birlikte yürüyerek söyliyecekle- dönümü bayramında yapılacak merasi-

1 l H kk B memnuniyet verici bir neticeye varılmak · b' ( ) h ı bn 20 Nebi.I Oilu amai . a • ey. . n ır 10 uncu yıl marşı azır a a• me bu neticeyi gösterecek temsili bir 
20.30 K.m.n. R• toı. -ı ue; Jo:J ........ ua.ş larıle be· hususundaki samimi arzuyu gösterecek- ... d .. ·· B · T" k' 

gı uşunmüıtü. u marı yenı ur tye- •ekilde i•tirake karar venni•tir • 
raber Vedi• Rıza H .ve Muoıaffer Bey. tir. Böyle bir görüşmenin iki memleket • 'k ! d lda ld "' :ı s s 

f 1 nın yü selme yo un a on yı a ıgı Bu maksatla üzerinde 4 milyon ya. 
1,30 Gramo on • halkının menfaati için iyi neticeler ve• b" ük' 1 k T" k · kı .. 2 Anadolu Ajan .. , Borıa haberi, ıaa.t ayarı. uy mesafeleri an ataca ı ur ın - zılı küçük ve ağzı yanın aıağı gelmiş 

1 

receg°"' ini ümit ediyorum.,, ı· b fi b d " AN KARA, 1538 m. a ının ana vası armı ve er ıey en us.. bir torba ve yanında üzerinde 40 mil-
12,30 •. Gramofon. 18: A!aturka •az. 18,45: Kalinin yoldaş şu yolda cevap ver- t" t t - ·ı leme kını , d 1 un u tugu yaşama ve ı er aı yon yazılı büyük bir çuval bulunacak Viyilonael konseri: (Edip Bey tarann an • tİ • "ki ' ah • 

mış r ' tıirin heyecanları ve musı mn engı bir kamyon ile merasime i•tirak edilecek 
19,45 Alaturka ••z. Kayddettiğiniz gayri tabii vaziyet yal · · d · ' 
VARŞOVA, 1411 m. . nf ti · · ıçın e ıfade edecekti. ve milli tasarrufun on sene zarfındaki 

nt~ alakadar iki devletin me aa erı ıçin y il d be • • 17,45: Kadın saati. 18: on altıncı aara aıt mu- üksek komisyon Y1 ar an n ın-- bu feyizli neticesi halka gösterilecek-
ıiki parçaları. 20,10: Muhtelif. 21: Joham ~t~• deP..il ayni zamanda kanııklık unsurunu kılip için çalışan sanat kıymet ve isti- tir. 
uaaun eaerlerinden mürekkep operet muııkı- 1 arbrarak dünya sulhu İfİnİn sağlamlaş· d la rf d 

k - at rının kısa bir zaman za ın a ' Ankaraya aı" "'ecek talebeye ıi . 23, 15: Kahvehane onıerı. masmı güçleştirerek ve sulhu bozmak ia b . . . . ·· ·· ·· d t .M. o " 
BUDAPEŞTE, 550 m. k be u ııı başarabileceğını goz onun e U· Mı'lli Tu"rk Talebe Bı.rlı'g"ı"nden·. k · 20.25 teyen kuvvetlere cesaret verere y- ak 1 ı b' k 18,35: Kon-eı-an•.- Kua.tor onaerı, : . • d enfi h' . tar bir mart hazır ama armı ır aç 1 - Ankaraya ırı· decek arkadaclar 

S.10• mu ••. ._,.,: 21 ,4S: Piyea. 23: Haberler. nelm.ilel vaziyet ıçın e m ır testre a::ı: .. d · t d' , 
• " k" · • "ki ~ en 11 e 1• taayyün ebni•, listeler mekteplerde asıl-Sisan mu•ikiai. 24,20: Dan• muaikiıi. sahiptir. Sovyet hü umetinin ı mem.. Vaktinde yetişebilen güftelerd~ Fa.. mı•tır. • 

ViYANA, 518 m. leketi alakadar eden işleri görüşmek Ü· k N al B 1 • 
18,30: Pli.k. 19,0: Musahabe ve konleranolar. .. 'I .. d . ru afiz ve Behçet Kem ey enn ay· 2 - Ankaraya gidecek arkada•lar 

k zere Amerikaya mumessı gon ermesı ni vezinle yazdıkları güftelerin maksada evvelce de ,·ıa· n ettı"g"un' :- gı'bı' •arkı' ve 19.SS: Teknik neıriyaL 20,10: Aakeri onaer. teklifinizi memnuniyetle kabul ediyorum. dil . ~ > 
21 ,35: "Eaki Roma ,, i•imli neıriyat. 23: Ak- S h"k" . .. uygun tarafları gene ken erıne mezç talim kurılanna geleceklerdir. 
ıam kon•••• Litvinof yoldaş ovyet u umeti mu- ve telif ettirilerek 10 uncu yıl martının .sarkı kursu bu akıam saat 5 tedir. 

MILANO • TORINO . LORANSA mes•öli ola"ak e-elecektir. güftesi elde edildi. Ve beıtesi genç mu· Talı"m kursu bugu"n 
4 

yarınki pazar• 
17.45: Çocuk ••trlyatı. 18,15: Senfon;k od~ Müzakereler memnuniyetle 'ki . c R . B t af d 
muaiki•i. ''p!i_k He . ., 20: Haberler. - Pli.k. &ı şınaı emal eşıt ey ar ın an lesi ve salı günü de saat 4 le üniver .. 
20,20: Ecnebi dillerle neıriya.t. - Haberler.- karşılarlJı yapıldr. · h 1 k G imi 
Pli.k. 21: p;yeo. Müteak:ben: llali.lar takımı· l 1 A A M R B -"" • ek be sıte spor sa asında o aca tır. e 'yen-

VASH NGTON, 2 • · · - • oos u eser gerek ,.;; .. esı ve ger S· ler hRklarınt kaybedeceklerdı"r. 
nın konıeri ~'Rua takımı.. ve!t ile Kalinin yolda~ arasındaki mu- tesi itibari!~ c.i-mdiye ·kadar dinlediğimiz 

PRAC. 488 "" · b"ld • ' · -· · ·· _ Ziraat Bankasının bcutırtlığı 17,55; Musahabe. 19,40: A!manca ne~riyat. haberenin akşam üzeri bitirileceğı ı i- \re azlığından tiki.yet ettıgınuz muma· -
20,10: Muhtelif. 20,3.5: 1'Sarayda büyü,, İ•imli ri!mektedir. si)feri ,arasında göze çarpacak bir güzel- maJalyalar 
opera ternaili. 23,10: Srnetananın be•teleri. Bu muhaberat iki memleket arasında liktedir. En güzel tarafı böyle bir marı Ziraat Bankası cümhuriyetin onuncu 
23t3:a~:r.•:s;·:~ porka parçaları. ticari münasebetlere yol açacaktır. Ve ile istihdaf edilen maksada uygun ve el- yddönümünde halkın aziz tefini göğ .. 
21,15: lsviçre k~man eaerleri. 22,15: Dialektli Sovyet Rusyarun istikbalde tanınacağı.. veri~li olmasıdır. sünde taııyabilmeıi için güzel bir te.. 
bk okeç. nı göstermektedir. 10 uncu ytl ·marıı, battan baıa, mil- ıebbüste bulunmuştur. Banka Gazi 

ROMA, 441 m. Bununla beraber resmi mahafil hunun li gururumuzu, inlalip heyecanlarımızı, hazretlerinin bir portrelerini ihtiva e-
18,20: Taganni ve konaegr. - Arnavutça 
••t drat. _ Ecnebi li•anôle neı riyat. 21 , Ha· Sovyet Ruıyanın !İmdiden tanınması de yükselme ve ilerleme hızımızı anlatan den madalyalar yaptırmııtır. Bu madal-
berler. - Plak. ıl,50: Prio kon•er. 22,50: mek olmiyacağını kayddetmektedir. gÜzel ıruıralatdan örülmüttür. yalar iki tarafı beyaz hatlı kırmızı bir 
p;Y•• 23,20: Tacano;, 23,35: Jak HHtonnun Muhaberatın ayni zamanda neşri için Onuncu yJ) marşı yalnız üç bayram ıeritle göğse asılmaktadır. 
plaklarından, Moskova ile uyuşulmu§tur. günü içinde, inkılabı duyan milyonlann Bu madalyalar o kadar büyük bir 

20.~~K:u~;:.f:~ ".''MADAME BUTTERFLY,, SAINT JOSEPH, (Yeni Brunswick) şarkısı olarak kalmıyacak, inkılabı ya- rağbet gönnüıtür ki memleketimizde 
opera .. , 21 (A.A.) - Soyvet Rusya ile Amerika panlarm ne aıil bir heyecan içinde ne· hiç bir ıeyin bu kadar çok ıatıldığı ınu· 

i!RESLAU, 325 m. araunda müzakereler burada memnunİ· ler duyduklarını da geletek nesillere hakkak ki görülmemiıtir. Bir madal-
17,25~ Taıanni. 20: Konaer. 21: Şarkılar· 2J: yet1e karşıla.nmı§tır. Bu teıebbüsün anlatacaktır. ya alabilmek için saatlerce banka kapı .. 
Haberler. - Büyük dana "1ı.:ıamı "lierlındenu• siyasi istifadelerinden başka, iktısadi Marc günlerdenberi memlekeıı·n her srnda nöbet bekliyenler, vardır. Bu .. naklen dana muai.ki.ai. s 

istifadeleri de göz önünde tutuluyor. tarafında şimdiden öğrenilmege ve hü- na rağmen madalya yetiıtirmek kabil 
27 Teşrınıevvel c~ 

ISTANBUL : 
12,30 Alaturka Plak neıriv.e.tı. 
18 Gramofon. 
19 l:.mel Hanım 
19,30 Mart deral. 
.. - e Han1m. 
20,30 Hanımlar hey'eti. 
~ ~ , ... v u . ..ı-ı.ı.v•un • 
22 Anadolu Ajan•ı, Borıa h•beri, aaat ayarı. 

A1"h.A.KA, .ltia8 m. 
20: Ajana ha.berleri. 
12,30: Gramoton, .ld: Keman konseri ı ıEk.rem 
Zeki Bey tarafından? 18145: Franuzca dera. 
lY,:lO Graomfon. 20: Ajanı haberleri. 

V ARŞOV A, 1411 m. 
17: Kuator kon•eri (Plô.k ile.) 17,45; Tag:ftnni 
18,25: Şarkıl•r ile hafif havalar, 18: Konfıı!· 
rana ve baf'if mu•iki. 20,10: Muhtelif. ~J.~0: 
Senfonik konaer .. Soliat ve yolonaoliat Piatİ• 
gorkinin iıtira.kile .. " 23,55: Kahvehane konau
ri. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

18.35: Pli.k konaeri. 19: Harici siyaset. 20,35; 
Budapeıte opera•ındao: Vagner.in "TANN· 
HAU.t:SER., operaas, Müteak-ben ı:.az: 

VIY ANA, 518 m. 
18,20: ~arkı l'e hafif h•valar. 19: Sey~at ve 
ecnebi celbi. - Muhtelit. 20,0S: ' 'lndıgo" opc• 
retınden parça!ar, 22,55: Haberler. 22.SO; 
Piyano kon•eri "Scbunıan, (.;hopın, l.ı•tt,.. 
23y50: Dana m\lıik~si. 

MILANV • · ı uı<ıNO · FLORANSA, 
18,0fJ: Oda mu•ikİ•İ. 19,45: Haberler. - Pllk.. 
18,3.5: Orke&tra konıer.ı.. 20: Kon!'eran•. -
20: l"lnLerler. - pÜ.k. 21,0::>: Haberıer. -
Arzuya tab~ konaer. 21,35: Karııık aözlü neıri
yat, i!J: Te•pİL edihnemiıtir .. 

PRAG, 488 m. 
18,45: Pli.le. 19,35: Almanca haberler veaa\re. 
20,15: konser. 20,45: Çek fa:rk1ları (Koro). 
21: Konferan•. - Büyuk konaer. 22,35: piye•. 
Ruaça netrİJ'.at. 

ROMA, 441 m. 
18,20: 1 a••nni - O:rkeatra. 19,JS: Ecnebi 
dirlerle neıriy.e.t. 21: Haberler. - Pli.k. 22,35 
Milanodıan nakil. :lJ,35: Danı muaik~ai. - !:Jıon 
haberler. 

öUilrır.t<.EŞ, 394 n•. 
18: Ca.zhant. 20: k.onferana. - Pli.k "tasaunj,,, 
21: Şarkıl.r. 21,25: Radyo orkeatra•t· .:t.2: 
Konf-eranı. 22,20: Konaeria mabadi. 

BRESLAU, 325 m. 
20: ~ucukiara ınuaİkİ. 21: Haberler. - Nc-
ıeli konaer. 23,45: Pli.k konıeri, .. 

28 Teşrinıewveı ı.;umartesı 
ISTANBUL ' 

18 Gramofoa.. 
18,30 Frana1zca ders, müptedilere. 
19 Udi Refik Talat Bey ve arkadaıları. 
20 Bedayii niuaiki h.ey'eti. 
21,30 Gramofon · J 
22 Anadol\1 Ajanaı, Borh haberi, saat o.y•rı.. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: Gramofon. 18: Orke•tra: 18,45: Ala· 
i:urk• ıu.. 19,30: Dana musikisi, 20: Ajanı 
haberleri, 
VARŞOVA, 1411 m. 

l8: Halk konseri. 19.,25: Sakaofon ve ••rlcı ... 
lardan mürekkep kon•er. 20,30: Edebiya.t. 21: 
Çek muaik~si. :LJ..,250 Polon7a muaiklıı:i, ~·l,10: 
lıahvehane muıikiıi. 
BUOAPEŞTE, 550 nı. 

18: Sisan muıı:ikiai. 20,20: Operet musikiai. 
21,50: Hrı.berl~r . 22: Karııık neıriyat. 24: ı>ld.k. 

VIY ANA, 518 m. ' 
17.SO: rl<:1.c • . L.ı ; ...... Mvada b.ir düğün. 20: kuator 
senfonik takım. 21,15: Muaabaka nefriyalı. 1 
21,25: Piye•. 23,25: Haberler. 23.SO: Dan• L 

-

P.olonya mebafili, bu derece mühim iki yük meydanlarda ve toplantılarda bir- olmamaktadır. Bunun için ıikiyetçiler 
iktısadi kuvvet arasında tabii münase- likte söylenmeğe başlanmııtır. Bu mar• artmaktadır. 
batın teessüsü neticesinde, dünyadaki fi öğrenmek ve bilmiyenlere öğretmek Darphanede bu madalyalann basıl-
emniyet buhranının azalacaJrı kanaatin· her ıuurlu yurttaş İçin bir inkılip bor· ması için büyük bir faaliyet vardır. Gün 
dedirler. , cu~ur. 29 teşrinievvel, her halde genç, de on binlerce madalya basılmakta-

PARIS, 21 (A.A.) - t.cho de t'a • ilıtıyar, kadın, erkek hepimizin dudak· dır. 
ris gazetesinde "Pertinax'' Ruslar ta• larmda bu ülkü tark:ıımın nağmelerini Dün bu ·huauıta kencliıile görüşen bir 
rafında olduğu kadar Amerikalılar bulacaktır. Buna bütün samimiyetimiz· muharririınize Ziraat Banka11 ikinci mü-
tarafında da büyük değifiklikler oldu· le inanıyoruz. dürü Hamit Bey demittir ki: 
ğunu yazıyor ve diyor ki: Göğse takılacak fırka bayrağı - lstanbul için 50 bin madalya ve-

- "Şimdiki halde Sovyet hüküme- Cümhuriyet Halk Fırkası cümhurİ· rilecektir. Bunu yetiştirmeğe çalışıyo-
ti, bütün dünyayı altüst etmek niye • yetin onuncu ytldönümünde bütün fır· ruz. Talip o kadar çoktur ki darphane. 
tinden vazgeçmiştir. Amerikalılara ka meıısuplann1n göğüslerine takacak· den bir günde tesellüm ettiğimiz 2 • 3 
gelince buhran dolayıaile mÜ•tesna !arı, fırk": b.ayrağının küçük modelini bin madalya kafi gelmiyor. Bütün ınek-
muvaffakıyetlerinin kendilerine tel- iJıl:ar etınışhr. Yakaya takılacak olan tepler, muhtelif devairde memurlar kül-
kin ettiği gurur ve azametlerini bırak bu rozetler fırka azasına tevzi edilmiı- Iİyetli miktarda madalya i•lemektedir-
mıılardır. Şarki Siberya'da gözü oldu· tir. Azalar rozetleri sol yakalanna ve !er. Tabii darphane de bütün memle-
ğundan ve merkezi Mançuri olan bir bayrağın ıualan iç tara, ıualarm çık· kete madalya yetiıtirmek mecburiyetin 
Asya imperatorluğu yapmağı düıün • tığı yer yukarı gelmek üzere talik ede- de kaldığından 11kııık vaziyettedir. 
düğünden fÜpheleniyorlar. Sovyetler ceklerdir. Birer avuç toprak 
Vladivostok'u müdafaaya karar ver • Duy sıkınhsı ANKARA, 21 (A.A.) _ C. H. Fır· 
mitlerdir ve yardım aramaktadırlar. Piyasada duy sıkıntısı devam etmek· kası umumi katibi Recep Bey fırka teş• 

Türkiye 
Bulgaristan 

(Başı 1 inci sahifede) 
§1 büyük bir itimatsızlık göstermelerin· 
den ileri gelmiş olduğunu söylemiştir. 

Tuna konfederasyonu meselesinin ta
hakkuku alakadar devletlerin hiç olmaz. 
sa ticari ve iktisadi sahalarda iti.mat e· 
sasma dayanan bir te§riki mesai ile işe 
baılamaları takdirinde kabil olabilir. Bu 
mütekaddem tart mevcut olmadığı tak• 
dirde kati hiç bir netice elde edilmesi 
mümkün değ-ildir. 

iktisadi vaziyetin salah bulması ve re 
fahm başgöstermesi ancak Tuna devlet• 
!erinin iktisadi sahada teşriki meaai et· 
meleri ile kabildir. Bu sebepten dolayı bu 
işe mümkün olursa iktisadi bir teşriki 
mesai ile baılamak istiyoruz. 

pli.kları. 
MILANO • TORINO • LORANSA 

18: Kadın neıriyatı. - Şarkılar. 20: Haberler, 
pli.k. 21,45: Rom• zamanını hatırl&yıı nı.:tri"" 
yatı. 

PRAC, 488 m. 
'i ,20: Kon!erans. - A•keri kon.ser. - Alm.n 

c-a rıcıriyat. 19: Tasanni Cemiyeti tarafınd.ao 
l.onMer. 20: Sokol neıriyatı. 210,SO: Senfonik 
l.ouıer. 23,20: Aakeri muaiki. 

ROMA, 441 m. 
j i,30ı Çocuk neıri7ab. 18,20: Rad70 orktıtra .. 
1oı. 19.20: Arnavutça haberler. - Ec.neôi Ji· 1 
sıuıilt- havalar. 21: Haberler. - Pli!c. ,"J,50: 
milii lıavalar. 
BÜKREŞ, 394 m. 

l 8: Karııık konser. 19,20: Radyo orkestr•••· 
2.tı,20: Pli.k. 21: Piyano konaeri. 21,->o: )'etti 
JU) ano eaerlerinden parçala~ 22,20: Şarkı il• 
kahrnmanhk. 23: Kahramanhk ve musiki. 

llRESLAU, 325 m. F 
17,15: Hafif muaiki. 19,15: MLihtelif. 2J: AJ
ma.n muaikiai. 22: Haberler, - Neıeli kon
ılier. 23,35; Dan• muaikiıi. 

. 

tediP. Duy satan müesseseler ecnebi falı- kilatına ve onuncu bayram kutlulama 
rikalarda da güya stok kalın:,dığını, her komiteleri reislerine ıu tamimi gönder-
meınleke~n ~uy sarfiyatına göre fab- miıtir: 
rikaların unalatta bulunduklarını aöy· 
lemektedirler, C. H. Fırkası umumi idare heyeti, 

fi yaklaıan en büyük bayramınuzda bü-
Maama 'h ihtiyaca kafi kontenjan tün milletin yüksek bir vazifeyi hatır-

verilınit olduğundan, gümrükte çıkan!- lıyacağmı düşündü. Cümhuriyetin onun 
mak üzer~ bulunan duylar , piyaıadaki ld k 
sıkıntıyı ızale edecektir. cıı yı önümü aranlık ve derin bir yok. 

k luktan ıerefli bir devlet olarak parlak 
Me teplertle hazırlık istikbale hız aldığnnız devrin durak nok-

Bugün~en itibaren cümburiyet bay· tasıdır. Bugünü duygulu şenlikler için· 
ramı ertesıne kadar bütün mektepler de geçirdiğimiz sırada bütün memle-
öğleye kadar .

1
tedrisat yapacaklar, öğle- ket evlatlarının milli kurtuluıun baıı 

den sonra tatı olacaklardır. ve yeni Türkiyedeki dirilit ve 
Öğleden .. sonra, talebe mekteplerde yükseliı &!eminin ruhu olan mil-

verilecelc musamereleri ve sergileri ha- li reiı Gazi Mustafa Kemali ana-
zırlayacaklardır. cağına ,üphe yoktur. 
T opkapı lullaraperver cemiyetinin Maddi kıymetlerle ölçülecek her han. 

bayram yardımı gi bir hatıra vermekle ona bağlılığunı-
Topkapı Fukaraperver müessesesi her zı göstermeğe imkan gömüyoruz. 

bayram olduğu gibi bu bayramda da Bir taraftan büyük reisimizin milli 
h ·t• d k. "k' · hayatta kurtancı hizmetine milletin m','. ı ın e ı ı ı ytiz aileye tereyağ, 

sogan, ~ar~e,. ıeker, kömür, ıabun, minnettarhfı ve öte taraftan Gazi mef .. 
·tuz ve saıre gibı gıda maddeleri ile el· küresi yolunda bütün Türkiyenin bir-
bise, ayakkabı, çorap, ıapka ve saire lik, beraberlik ve bütünlüğünü göstere· 
gibi giy~cek eıya tevzi edecektir. cek bir yol bulduk. 

Tevzıat bayramın ilk günü öğleden Bunu onuncu yıl komiteleri ve fır. 
el 1 kı B ka teıkilitımız va11tasile bütu'·n mem-evv yapı aca n·. u müesıeıenin 

26 senedenberi aleddevam yaptığı bu leket evlatlanna teklif etmek için a-
h 1 d la bilh ıağıdaki kararları verdik·. ayır ı yar mı r, assa fukara muhi. 
ti olan Topkapı ve Şehremini civannda- 1 - Bütün Türkiyeyi temsil etmdc 
ki halkı mütehaHİs etmekte, gıda yok- Üzere bütün vilayet ve kaza merkezle-
sullıığu çeken zavallıları ıevindirrnekte rinde cümhuriyetin kutlulanacağı mey 
dir. MüeHeae badema yardımlanru dandan birer avuç toprak alınarak An· 
Türkün en büyük bayram, olan cümhu- karaya yollanacaktır. 
riyet bayramına haıretıneğe ve bu yar- 2 :- Her yerde toprak alınmaıı iıi 
dımlan hem gıda, hem de giyecek eı· merasıınle ve halkın iıtirakile yapıla. 
ya vermek suretile büyültmeğe karar caktır. Bu merasimin üç bayram günün. 
vermiştir. den her hangi birinde yapılması her 
Sultanahmet ve Ayasolya mina • r~rin ~yr~m programlarına göre bu iş 

releri arasın"'a.. ıçın munasıp olacak zamanı komiteler 
a tanzim edeceklerdir. 

Cümhuriyet bayramı ve şenlikleri i· 3 - Toprak alına merasimi esnasın. 
çin yapılan hazırlıklar '!':Y~~unda Sul- da nutuklar söylenecektir. Nutuklar. 

(Başr ı inci aahifede) 
karar ile neticelenmesi usulden de .. 
ğildir. Terki teslihat ve emniyet me • 
seleleri hakkında Zeki Mesut Bey nok
tai nazarımızı anlattı. Bu mesele mü .. 
zakere edilirken Romanya murahhaa· 
lanndan M. Pella bazı memleketlerde 
harp ilinının kanunu esasilere konan 
bir madde mucibince mebusan mec • 
lia.Jerine ait olduğunu ve Gazi Türki • 
ye.inin bu memleketlerin batında gel· 
diğini söylemesi üzerine murahhaalan
mızdan Fazıl Ahmet Bey söz alarak 
M. Pella'ya te§ekkürden sonra Türki
yenin demokrasiye ne kadar ıiddetle 
merbut olduğunu ve Gazinin bir harp 
açtığını, fakat bu harbin taaasup ve 
cehalete karşı olduğunu söylemiıtir. 

Bu meselede komisyonca hazırlan • 
mıı olan kararlar ittifakla kabul o • 
lunmuıtur. Temsili rejim meaeleıinde 
bu •ırada Hitler'in Almanyada birçok 
mebusları yalnız bu aıfatı taşıdıkları 
için tevkif etmesi azadan bir çoğunun 
teessürünü mucip olmakta idi. Bu hal 
Hitlerizm aleyhinde birçok beyanata 
yol açtı. Bu mesele müzakere edilir • 
ken Türkiye rejimini izah etmek za • 
ten mukarrerdi. Tetkil.i tı eaasiyemi • 
zin hakimiyeti milliyeyi ne derece 
müeyyit ve demokrasi esaslarına ne 
kadar uygun olduğunu etraflı bir su• 
rette izah ettim. Bu izahat iyi bir te • 
air yaptı ve takdir ile dinlendi ve bir 
çok hatipler aöz aöyledikten sonra bu 
madde hakkındaki kararlar da ittifakla 
kabul olunmuıtur. Bundan sonra müs 
temleke mesaili de müzakere edilmit 
ve altı gün de•am eden kom.iayon ve 
umumi heyet İçtimalanndan sonra 
konferansa nihayet verilmiıtir. 

Konferansın devamı müddetince 
birçok ecnebi memleket murahhasla • 
rile gayet sıkı temaslarda bulunduk. 
Ve bu zevatın hepıinde Gazi Hazret• 
lerine kartı ne kadar derin ve hürmet ... 
kar hisler beslendiğini görmekle cid· 
den müftehir ve mübahi olduk. 

Konferansın ikinci günü heyeti u • 
miyeye, Türk heyeti . murahhaaası re
iai sıfatile ben riyaset ettim,. Bu ce • 
mile §Üphesiz Türkiyeye karıı gÖste • 
rilen samimi bir eseri muhabbet idi. 

Konferans evvelce vaki olan davet 
Üzerine gelecek sene lstanbulda ve 
Ankarada toplanacaktır. 

M. Cortot'nun konserleri 
Şehrimizde iki konıer verecek o • 

lan meıhur Fransız sanatkarı piya • 
nist M. Alfred Cortot dün aabahki 
ekspresle ıehrimize gelmittir. M. Cor· 
tot Pariote mıuiki muallim mektebi 
müeaaia ve müdürüdür ve tehrimiz i· 
çin yabancı bir sima değildir. Bun. 
dan evvel de konser vermek için lstan• 
bula gelmişti. M. Cortot bu sebeple 
diyor ki: 

- Çok sevdiğim bu güzel memle • 
kete yalnız musikiden bahaetmek i • 
çin yeniden geliyorum. Türk milleti • 
nin, uzun zamanlardan beri kendisi • 
ne meçhul kalmış olan ve yeni ufuk • 
lar açan teceddüt hareketi, ıanat o • 
lan her feye hürmet hucusundaki eski 
ananelerine pek güzel tevafuk edi .. 
yor. Eski Türkiyenin ve genç Cümhu· 
riyetin bu hasleti aanatte de kendini 
göstermektedir. Ben bundan çok mü
tehassisim. Benim burada birçok beıo
tekarlar, bilhassa beıtekiir Cemal Re
tit Beyle münasebetlerim vardır. Ben 
Pariate idare ettiğim mühim bir eseri 
ona medyunum. Cemal Reşit Bey ken 
disine parlak bir meslek vadeden muk 
tedir bir ııanatki.rdır. lıtanbul halkı
nın bana kal"§ı göstermiş olduğu hüıo
~ü kabul beni çok mütehaasis etınit • 
tir. İstanbul - bunu bihakkin söylemek 
lazımdır • musikiyi hakiki surette an
.lamıı ve takdir etmiıtir , 

M. Cortot bundan sonra muoikide 
birinciliği muhafaza eden millet han
gisi olduğu ha.kkmda sorulan suale 
ıu cevabı vennittir: 

- Bu, iki zaviyeden görülen bir 
n;ıe~ledi_r. Bes~ekar!arın vücude ge • 
tirdıklen eser ıtibanle son yirmi sene 
zarfında birincilik Fransadadır. Fa • 
kat halkın musiki zevkini hissetmek 
noktaa!nda~ .düıünülecek olursa, o za
man bınncılık Alman liaanile konu • 
ıı;ılan m~mı:ketlerdedir. Şu noktada 
bır tahdıt vucude getirmek icap eder. 
Bu_ memleketlerde museviler fazla ol
dugu~dan, bunların mühim kı•mı mem 
le.ketın münevverlerini teşkil etmitler
dır. Fakat bugün museviler bu mem
leketlerden uzaklattırılmıı oldukta • 
rı';'dan birinciliği muhafaza edip ede
mıyecek.Jeri ıüphelidir. Ben bir çok 
defalar Almanyaya davet editd· 
F ~ak!. bunla':'° hepıini reddeu:: 
Çunku Musevı mealektatlarımın fena 
muamele gördükleri bir memlekette 
bulunamazdım.,., 

dan ıonr~. a!ağı~ yazılı zatlar mey
danın munasıp bır tarafında basitçe ka,. 
zılacak yerden birer avuç toprak alıp 
:vveldekn hazırlanan oağlam bir pakete 

.ona .. ca.. .ve bunları her yerin komite• 
il muhurlıyecektir. 

Va~, v.e'!(a kaymakamı, fırka reiıi, 
halkevı rem, belediye reiıi, muharebe 
b-eydanlarında vatan için malUI kalmıt 
ır zat, mahallinde bulunan en yük

sek sınıftan en Y•tlı bir kız ve bir er
kek talebe, bir fehit evladı. 

. 4. - Mühürlü paketler kaza koınl· 
t~~trun. tezkeresile ..-iliyet komite..,ino 
gondenlecek. Her viliyet merlczi ka
zalaı: • pa~etlerini bir araya toplıyarak 
ve .vılayetın de paketini koyarak üzer• 
lerı yazılı olduğu halde hepsini sağ
lam ve nakli kabil bir zarfa koyacak biı 
de zabit tutaC4ktır. Böylece nakle ha· 
zır olduğu bildirilecektir. 

5 - Bunların Ankaraya gönderilme. 
si ayrıca tebliğ olunacaktır. Burada 
hepıinin !lir arada milletin Gazi ülkü
sü yolunda birleımit olduğunu ve Türl 
vatanrnrn birliğini gösterecek bir yer• 
de toplanıp muhafaza olunacaktır • 
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Beşinci Tıp kongresi açıldı 
(Ba.~ı 1 i nci •ahifede) • 

faZılı zevatın seçilmesi alkıtlarla tasvıp 
olunmuştur: 

Fahri reisler 
Fahri reisliklere seçilen zevat: B. M. 

Meclisi Reiıi Kazım, Büyük erkanı har
biye reiıi müıiir Fevzi Paıalar Hazratı, 
Adliye Vekili Saracoğlu Şükrü, Milli 
Müdafaa Vekili Zekai, Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya, Hariciye Vekili Rüıtü, 
Maliye Vekili Abdülhalik, iktisat Vekili 
Celal, Nafia Vekili Hilmi, Ziraat Vekili 
Muhlis gümrük ve inhisarlar Vekili Ali 
Rana v~ C. H. Fırkası umumi katibi 
Recep Beylerle İstanbul üniversite emi
ni Ne,et Ömer Bey, Tip fakültesi Reisi 
Tevfik Salim Pata, Sihhat ve İçtimai 
vekilet müsl"f"TI Hüsamettin Bey, mil
li müdafaa vekaleti sihhiye reisi Maz
lum Pata. 

Reiı Vekilliklerine seçilen zevat: U
niversite emini Ne,et Ömer Bey, T ip 
fakültesi reisi Tevfik Salim Paşa; Akıl 
Muhtar Bey, Erzurum mebusu Hakkı 
Şinasi Paıa, Milli müdafaa sıhhiye rei· 
ıt Mazlum Paşa, Refik Münür Pata, Re
fİl Tahıin, Mazhar Oıman, Ömer Vas
fi, Rifat Hamdi, lbrahim Tali, Ahmet 
Fikri, Hasan Kadri, Hasan Yuıuf bey· 
Jer. 

Sovyet ittihadi cümhuriyetleri sıhhat 
b"lk komiserliğinden gelen al&iıclaki 
tebrik telgrafı okunmuş ve riyaset diva
nı tarafından cevap verilmesi kabul e
dilmi4tir : . 

Bqinci Milli Türk Tıp kongren 
ttiıliğine: 

Sıhhat halk komiserliği vekil Beye
fendinin şah11lannda betinci milli Türk 
tıp kongresini tabipler .. e ilim amelesi 
namına tebrik ile tababetin memleketler
deki terakki ve inkitafuıı büyük alaka 
ile takip etmekteyiz. 

Tababet aleminin inkitah için müsa
it terait doğurmuı olan dost Türkiye 
cümhuriyetinin onuncu senei devriyesi 
münasebetile vaki tebriklerimizi kabul 
ediniz. 

Kongreye muvaffakıyetli mesai te
menni ederiz. 

Sovyet sıhhat halk komiseri 
Wladimivskaiz 

Kongre ruznamesinde bulunan mad
deler üzerinde ôıüzakereıine devam e
dilmek üzere birinci celseye ruhayet 
verilmiş lir. 

Sıhhiye vekilinin nutku 
ANKARA, 21 (A.A.) - Beşinci tıp 

kongresini açarken SıbG'iye vekili dok
lor Refik Bey söylediği nutukta ezcüm
le demittir ki: 

Efendilerim, 
Milli Türk Tıp kongrlerinin !Utfen 

fahri riyaaetini kabul buyurmak ve 
açmak surteiyle Türk tababeti ve 
mensupları hakkında daima yüksek 
alaka ve teveccüh göateren Baıvekil 
Hz., diğer mühim vazifeleri aebebile 
maalesef bu defa bulunamadılar, kon
sremizi açmaya bendenizi memur et .. 
tiler. 

On senedir ne oldu? Cümhuriyet 
rejiminin Türk milletinin bünyesine 
ne kadar uygun olduğunu ve rejimin 
millet hayatının her safhasında oldu • 
ğu gibi sıhhat ve içtimai teıkilat sa • 
huında da ne kadar kuvvetli bir rol 
oynadığını ve bütün mütkülata rai • 
men rejime da7anarak emniyetle, aü • 
künetle çalışmanın nasıl muvaffakı • 
yelli bir netice verdiğini hepimiz bili
yoruz. 

Bu muvaffakıyetli neticeleri a lmak 
içia kendi heyecanımızın fevkinde bir 
ate§le bizi her gün daha ileriye götü • 
ren büyük reisimizi, Gazi Mustafa 
Kemali hürmetle ananz. Hatırlarsınız 
ki, ilk kongremizin toplandığı günün 
heyecanını ya§Arken Büyük Reis 
Türk inkılabında bize yeni bir hamle 
etaba venniıti. O günden beri Türk 
•atanının istediği itlerden daha ne 
kadarını yaptık. Ve bir çok nazariye• 
ciJere nazaran •tılmaıı imki.nı olmı -
yan daha ne kadar yol aldık. Bir kaç 
gün sonra onuncu yılını kutlulayaca • 
ğımız büyük eıerin, Ye cümhuriyetin 
büyük yaratıcmnı bir ku·e daha hür • 
ınetle selamlamayı vazife biliriz. 

Muhterem meslektaılanm, 
Kongremizin mevzuu bundan ev .. 

velkiler gibi çok mühimdir. Bu mev • 
zulann ehemmiyeti yalnız taallük et -
tikleri tebabet tubelerinde aynca bir 
ihtisaı tetkil edecek kadar bol edebi
yata malik olmalarında deiil, ayni 
zamanda halkın 11hhatile de pek ya • 
kından alakadar bulunmalanndadır. 
Pek iyi bilirainiz ki maden sularmm 
tıbbi ve aıhhi ihtiyaçlar için kullanıl
maaı beteriyetin tarihi kadar eski ol· 
malda beraber, aon asırlardaki müı .. 
bet ilimlerin terakkisi bu devaya kar
tı insanların incizabmm ıebeplerini ve 
,maden sulannın yalnız hastalıklarm 
tedavisine yarayan bir deva olmayıp 

Milliyet'in romanı: 46 

1 
1 

sıhhatin muhafazasında da mühim 
rolü olan fiziyolojik bir gıda olduğu
nu meydana koymuıtur. Binaenaleyh 
halk sıhhati için çok lüzumlu olan ma
den ıuları, bulundukları memleketle
rin de tabii bir serveti olurlar. Türki
ye jeolojik tqekkülab neticesi olarak 
dünyada bu servete en çok sahip o • 
lan memleketlerden biri olduğu hal
de ıimdiye kadar maden sularımız 
hakkındaki tetkikatı Türk efkarı umu 
miyeaine Türk tabiplerinin umumi tak 
dirine arzedilecek bir fırsat buluna • 
mamıttı. İıte bu seferki toplantımız 
bu noksanı tamamlayacaktır. 

Ayni zamanda, efendilerim, ilmi 
mesainizle Tıp edebiyatına kıymetli 
hisae1er vereceğiniz ikinci mevzuumu· 
zun "bağınak parajitleri ve haıtalık
Jarı,. olduğu malümunuzdur. 

Bu bahsin ıümulü ve halk 11hha • 
tine ne kada.r bağlı olduğu b&Jlı batı
na bir ilim olacak kadar genit bulun
duğu da meçhulünüz deiildir. Bura
ya dahil olan amipli dizanteri, ile 
memleketimizin ıimali tarki tarafın
da yerleıerek dört seneden beri ve • 
kaletimiz tarafından ıiddetle müca • 
dele yapılan anki lostwnyaz münaka
talanruzda mühim yer tutacaktır. 

Devlet nhhat idaresinin ıizlerin gör 
gü ve münakqalarmızdan aza.mi ia .. 
tifade edeceğine ve Türk efkan umu· 
miyesinin de buna yakından alaka • 
dar olacaiına eminim. Ayni zamanda 
birinci kongremizden beri her toplan
tıda yapılan tebliğatın adetlerinin git 
tikçe çoğaldığına ve bahusus ilmi kıy
metlerin çok arttığına arkadaılarımın 
iftiharla nazan dikkatini celbede • 
rim. 

Bunun bize ifade ettiği mana men· 
ıuplarmın memleket ve dünya müva
cehesine çıkarken kendinden ne ka
dar emin olduğu ve kongrelerimizin 
bu mesut neticeye ne kadar yardım et
tiğidir. 

Kongremizi yüksek himayelerine 
almak suretile ıereflendiren ve bizi 
teıvik eden kalbi daima Türk vatanı 
ve milleti için çarpan büyük Rei•imiz 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine 
kongremizin derin hürmetlerini arz 
ve size de muvaffakıyet dilerim ar -
kadaılanm. 

Sergi takdirler kaz.andı 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Tıp 

kongreıine her zamankinden fazla a
za iıtirak etmiıtir. Meclis dahilinde 
açılan Tıp sergisi büyük takdirler ka
za~ııtır. Sergide yerli müıtabzerabn 
son senelerde inkitaf gösterdiğini an
latan bir varlık göze çarpmaktadır. 

Eczacı Celal Beyin Nevrozin,i, Nec
det Ekrem Bey ile Nizamettin ve Hul· 
ki lamail Beyler gibi genç ve müte • 
ıebbiı eczacılarunızm meydana getir
dikleri müstahzerat büyük bir a1•ka 
uyandırmıştır. 

ikinci celse 
ANKARA, 21 (A.A.) - Milli Tıp 

kongresi öğleden sonra saat 14 le mü
derris Ziya Nuri, müteakiben Erzurum 
meb'usu Hakkı Şinasi Patalann reisli
ği altında loplanınıt ve profesör Akil 
Muhtar Beyin "içmeler ve maden su· 
lan ve kaplıcalan ve tedavi tatbikatın 
hakkındaki raporunu ve rapor etrafında 
verdiği izahatı dinlemiıtir. Bundan son
ra sırasile Ratit Tahsin Beyle, Tevfik 
Salim P&§& ve Neıet Ömer ve Abdül
kadir, Nüzehet Şakir, Mazhar Osman, 
Beyler söz alımşlar ve bu mevzu etra
fında mütalealannı söylemiılerclir. Yü
rütülen mütalealar arasında memleke
timizdeki içmeler ve maden ıuları ve 
kaplıcalar hakkında esaslı tetkikat ya
pılmaaı ve bu tetkikata müstenit teıisat 
vücuda getirilmesi kaplıca hekimliği ih
das edilmesi teklifleri vardı. 

ikinci defa söz alan Akil Muhtar B. 
yürütülen mütalealar hakkındaki fikir
lerini söylmıit ve beş dakika istirahat· 
ten sonra serbest tebligata geçilmiş
tir. 

Kongreye iıtirak eden aza ye.künu 
tabip, diı tabibi, eczacı olmak üzere 
512 ye baliğ olmuştur. 

. • • * 
ANKARA, 21 (A.A.) - Milli Türk 

Tıp kongresinin bugün öğleden sonra 
doktor Hasan Yusuf beyin reisliği altın
da yaphiı celsede : 

1 - Yalova kaplıcalarının romatiz
ma tedavisindeki tesiri "prof. Nete! Ö
mer,, 

Afyonkarahisar maden suyu Dr. A
snn lsmail 

3 - Müzmin romatizmada kaplıca 
tedavisi "Nüzhet Şakir., 

4 - Radyo aktinnin tesiri "prof. 
Oıman Cevdet,, 

5 - Selçük Türkleri zamanında A
nadolu kaplıcaları "Dr. Hasan Fehmi,, 

6 - Ta, anuriô "Dr. Ali Etref" 
7 - Chorioepithelum "müderris Ham 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da &İnana yıldızlannın romanı 

Yaz.an: VICKI BAUM Terc~me: KAMRAN ŞERiF 
1ok gibi duruyordu. Donka kendisini 
nihayet yatağa yatırabildi. Saçları hi.· 
la 11laktı. Fakat gözlerinde biraz ıu
ur timteği çakıyordu. Üzerinde frcnk 
gömleği vardı. Beyaz çizgili güzel bir 
gömlek. Gömleğin yaka11 kolları a
çıklı. Suda fazla durmaktan ince par
maL.~arının ucunda çizciler hi.ııl ol· 
muştu. • 

Erkek olarak mütalaa ed;lecek olur
sa müıtekrehti. Daha konuımuyordu, 
fakat bakııları ile Donka'yı takip e
diyordu. Nihayet kadın kapıya doiru 
yürüyünce, garip bir huşunetle meıbıı 
tiddetli bir ıeıle: 

- Beni yalnız bırakma, Lulu •• de· 
di. 

Donka derhal ona doiru gelip ken• 

disini kolları araıma aldı. Ona karı• 
ne mümkünse yaptı. Ellerini tutuyor, 
11lak aaçlarını okıuyordu. Sonra nefsi
ne tahakküm İçin bir gayret yaparak 
adamın batını omzuna doğru çekti. O
nu hatta öptü bile. Öperken hiç bir 
haz duymadı. Fakat istikrah ta hiıset 
medi. Hatta Granit'in iri ve mütekal
lis vücudunu kendini müdafaaya baı
layınca bundan acayip bir memnuniyet 
bile duydu. 

Donka nefsinde ramedilmez bir kuv 
vet hissediyordu. Demek her istediği 
feyi yapabilecekti. Oliver'i teshir el· 
mitti; vakıa bu büyük bir muzafferi· 
yetti, fakat bu zaferi elde etmek için 
pek fazla zahmet çekmemiııi. Şu za
vallı Granit'i yaıamaia icbar etnıekte 

MiLLiYET PAZAR 22 TEŞRiNiEVVEL 1933 

MEMLEKETTı:\:WiAJ 
. 
lzmitte 
Gazi Heykeli 

Heykel ')'erine kondu, 
meydan düzeltiliyor 
lZMIT, (Milliyet) - Heykel

trat Nejat Bey tarafından muvaf
fakiyetle yapıldığını evvelce bil
dirdiğim Gazi Heykeli yerine kon 
muştur. Etrafının düzeltilme itleri 
de bu günlerde bitirilmek üzere
dir. lieykelin bulunduğu yere 
Cümhuriyet Meydanı ismi veril· 
mittir. 

Heykelin ön cephesindeki sü
tuna Gazi Hazretlerinin 1339 
senesinde tehrimizi tetrif ettikleri 
zaman söylemit oldukları tarihi 
nutuklarından şu parçalar yazıl
mıttır: 

- "ölmüt zannedilen milleti
miz bunca kabiliyeti hayatiyesini 
izhar ed~rek kadınlariyle, çocukla 
riyle, ihtiyarlariyle el ele vererek 
cihanda mevcut olduğunu isbat 
eden harikalar göstermit ve bu
nun neticei katiyesi olarak Lozan 
konferansına davet olunmuttur. 
Lozanda henüz müsbet bir netice 
yoktur. Millet, misakı millinin 
medlulü hakikisini kuvveti ve 
süngüsü ile maddeten istihsal et
miştir. Şimdi Lozanda yapılacak 
fCY Lozanda maddeten istıhsal e
dilen bu neticeyi usulen ve res
men tesbit ve tasdik ettirmekten 
ibarettir. Bu, netice er, geç istih
sal edilecektir. Çünkü hukukumuz 
gayet metru ve sarihtir. Bunu is
tihsal etmiş kuvvetimiz de vardır. 
Kudretimiz de kafidir. Orduları
mız ve ordularımızı vücude geti
ren milletimiz kuvvetlidir. Ve bu, 
milleti yaşatan vatan namütenahi 
menbaı servete maliktir. Bu kuv
vetlerin fevkinde bir kuvvetimiz 
vardır ki, o da idrak edip bilfiil 
elimizde bulundurduğumuz ve bu 
lunduracağımızı filen isbat eyledi 
ğimiz Hakimiyeti milliyemizdir, 

Hakimiyeti milliyemiz için teh 
like var mıdır?. Dediler. Buna 
cevaben en kati bir surette derim 
ki: Hayır, bayır, hayır ..• " 

Heykelin sağ cephesindeki sü
tunda "Cümhuriyetin onuncu yıl 
dönümü, 29 Birincitetrİn, 1933 
ve sol cephesindeki sütünda lzmi
tin kurtulut tarihini tesbit eden 
fU cümleler yazılıdır: "lzmitin 
kurtuluşu. 28 Haziran 1921" 

Heykelin kütat resmini Vlimiz 
qref Bey yapacaktır. 

di Suat,, 
8 - Frengi mücadelesi "prof. Cas

telli., 
9 - Rasedovv tedavisi hakkında 

"Dr. Ekrem Hüseyin,, 
10 - Rieclecisticercus "muallim Sa

Ialıattin ., 
11 - Neosalvarsanin tifo hastalı

ğında tatbiki "Dr. Kemal., 
Hakkındaki serbeıl tebliğler arasın· 

da Prof. Castelli de Milanın frengi mü
cadelesine dair okuduğu raporunu din
lemiıtir. Kongre tekrar toplanacaktır. 

Cerrahi cemiyeti kongresi 
AN.KARA, 21. A.A. - Sıhhat ve iç

tinıai muavenet Vekili Doktör Refik 
Beyin fahri riyuetindeki Türk cerrahi 
cemiyeti kongresi bugün saat 17,30 da 
B. M. Meclisi salonunda ikinc; toplantı
sını yapmııtır. Kongreyi sthhat ve içti
mmaı muavenet Vekili açmış ve riyase.
tine Erzurum mebusu Doktor Hakkı Şi
nMİ Paşa seçildikten sonra idar" heyeti
nin raporu okunmut tasvip edilmi1tir. 
Müteakiben raporların okunmasına ser
best tebliğlere geçilmiıtir. 

Almanya, Fransa, Amerikadaki Cerra
hi cemiyetlerle münasebata giri,ilmiı ve 
beynelmilel cerrahi teıekkülü ile de mu 
habere tesis edilmiıtir. Halen bu bey
nelmilel teşekkülde Türkiye için yirmi 
ualık ayrılmış ve bu cemiyetin nizam· 
nameıi mücibince üç kiıili bir Türk ko
mitesi ıeçilmittir. 1 

de b&Jka türlü bir gÜçlük vard .. A
damcağız artık ne içebiliyor, ne gÜle
biliyor, ne de batka bir teY yapabili· 
yordu. 

- Torpillendim. Torpili tam kar
nımdan yedim. Hepiniz beni bırakı
nız da gebereyim. . • diye inildiyordu. 

Kansı Hollywood'da "Kaçyon ma
lı., denilen kadınlardandı. Ondan ucıı
zu da cansağlığı idi. Anlatılan Gra• 
nit, bu çamuru bir insan haline geti· 
rebilmek için delicesine uğratmıfb. 
Öyle olmakla beraber sevmeğe mah· 
küm olduğu mahlükun bir çamur par
çasından batka bir şey olmadığını da 
daima bilmitti. Donka: 

- Bu kadar kıymetsiz ıey için bıı 
kadar azap fazla değil mi? diye dÜ· 
ıünüyordu. 

Fakat asıl mühim olan aşktır, yok· 
sa aşkın taallük ettiği nesne deiildir ... 
Donka bunu nefsinde çok kere, acı su
rette tecrübe etmiıti. Granit lakırdı 
etmeğe hatladığı zaman önünde nev'i
ma bir beteri ııtırap cehennemi açıl
nuı oldu. Sanki bir maden kuyusuna 
inmit gibi oluyordu. Granit onu bu İt• - -

t Mek~eps~ köyler 
Mektep denen odada du

vara dayanmış tabut 
DEVREK, (Milliyet) - Zon

guldak vilayetine tabi kazalar içe 
risinde Devrek kazası maarif ve 
mektep yaptırma iflerinde çok ge
ri kalmıttır. Kasabanın en yakın 
köylerinde bile mektep binası bu
lunmamaktadır. 

Bazı yerlerde dört beş köyün 
iştirak ettiği mektep varsa da ba 
zı köylerden iki bazı bir saat mesa 
fede olduğu için çocuklar kıtın 
değil, yazın bile gidememekte ve 
ilk tahsil çağlarından istifade ede 
medikleri için cahil kalmaktadır
lar. 

Bu mektepsizliğin kat'i tedbir· 
lerle en kısa bir müddet içinde ö
nüne geçmek istiyen hükfunet 
şimdiye kadar acınacak bir lakay 
di ile ihmal edilen köylerde faali
yete baslamı,tır. 

Dün Ukufkoz köyüne, yeni ge
len Kaymakam Halk Fırkası ve 
Belediye reisi, üç aydanberi ça
vutla idare edilen Jandarma ku
mandanlığına yein gelen Yüzbatı 
Zeki Bey, Maarif ve Ziraat memu 
ru, Maarif müfettitinden mürek
kep bir hey' et gitti. 

Heyete Kaymakam Bey riyaset 
ediyordu. Milliyet gazetesi namı
na beni de davet etmi,lerdi. 

Ukufkoz köyünde muhtar, 
(lşte mektebimiz •• ) Diye bir oda 1 

gösterdi. Bu mektepten ziyade her 
~eye benziyordu. Bir aralık Kay
makam Beyin: (Bunu al götür 
Mustafa Efendi , sen de yard ım et, 
Devrek kazasında köy mektepçi
liğine çökmüş olan kayıtsızlığı 
ben bununla görmüyorum •• ) Dedi. 

Muhtarın kaldırdığı ~ey, mek
tep odasının duvarlarına dayan
mıt bir tabuttu. Köyün en havadar 
yerine mektep yapılması için ka
rar verildi ve mektep yeri kazık
larla ayrıldıktan sonra köylülerin 
memnuniyetleri içerisinde avdet 
edildi 

Galip FUAT 

Şu tozlu yollardan illallah! 
lZMlT, (Milliyet) - Havala

rın günlerdenberi yağıfsız gitme
sinden şehrimiz yolları ve bilhas
sa demiryolu tozdan geçilemiye
cek bir hale girmektedir. 

Bir de otomobil geçerse ne üst 
te, ne başta ve ne de hiç bir yerde 
hayır kalmamakta, dalga dalga 
toz bulutları havada çetit çetit he 
lezonlar çizmektedir. Şu yolların 
bir çaresine bakılmı.sını hiç değil
se bol bol su varken sulatılmasını 
Belediyemizden ricalarız. 

Çanakkale Jandarma 
mektebi mezunları 

Çanakkale Jandarma mektebin • 
den bu devrede 1400 jandarma me • 
zun olmuı ve bunlar muhtelif vilayet 
ve kazalann zabıta kuvvetleri meya
nına tayin edilmek Üzere lstanbula 
gönderilmişlerdir. lstanbul znbıtasma 
bu efrattan 150 jandarma tefrik edil
mit ve bunlar dünden itibaren iıleri· 
ne baılamıılardır. lstanbul jandarma
smrn kıymetli mesaisinin bu yeni ef
rat ile tekaaüf edeceği muhakkaktır • 
Şehrimiz jandarma mıntakasında hır· 
sızlık ve tecavüz gibi zabıta vukuab 
kaydedilmemesi jandarmamızın kıy • 
metli mesaisinin en mütebariz delili ... 
dir. · 

Macar sefirinin 
Ziyafeti 

(Başı 1 inci ıahİfede) 
tibi Recep, fırka reis vekilleri, Hari
ciye vekaleti umumi katibi Numan Ri
fat Beyler Hariciye ve Macar sefare
ti erkanı hazır bulunmuıtur. Ziyafe. 
ti bir ıuvare takip etmiıtir. ? 

kence kuyusunun yollan, çukurları i· 
çinde gezdiriyordu. Donka buralan 
hep tanıyordu. Tanıdığı için de onu 
kolayca takip edebiliyordu. 

Geceyanıı. "At, iıaretli binanın ö
nü. Bando mızıka hala provasına de· 
vam ediyor. "Havadis,, filmleri için 
bir ıürii cümbiitlü hava.lar çalıyor. 

Ağustoı böcekleri, stüdyonun ufa
cık çayırlarında bile ötüıüyorlar. Ka· 
palı bjrer taıra iıtaıyonlanna benze .. 
yen ainema binaları arasında diıi ke
diler dolaşıyor. itfaiye takımlan nÖ· 
bet bekliyor. Lokanta gayet aydınlık. 
Hi.la zar oyunu oynayanlar var. Stüd
yolarda gece hiç bir zaman tamam ol
maz. Kapıların üzerinde, kırmızı, ye~ 
til, beyaz müfrit dere<;ede parlak ya
zılar var. Otomobilleı'in girdiği kapı 
zincirle kapanmıı. Kapıcı, odaaında 
oturmuı, ilk ıabah gazetelerinin Gra
nit hadisesi hakkında yazdıklarını o
kuyor. 

Geceyansını on dakika geçe bir o
tomobil daha geliyor. Oliver Dent'in 
küçük otomobili. Arabanın yorgun 
freni yanık kokuyor, radyatörden de 

Spor 

Kimler gidecek? 
Atletizm Federasyonundan : 
Ankarada cümhuriyet onuncu yılı mü

naschetile yapılacak Türkiye Birincilik
lerine ve Spoı· lezahür~tına İftİrak ede
cek atlet. tenis:i hakem ve idarecilerden 
ay.n 24 ncü günü hareckt edecek olan
ların İsimleı·i aıaiıda yazılıdır. Bu zat
ların o ı;.i in saat 18 de Ha_ydarpaşa iı
t a ::.yonunun Peronunda bulunmaları ve 
seyahat sekiz u-ün süreceğine nazaran 
herkesin ona göre tertibat almaları li
zımdır. 

Türk Atletizm Federasyonu 
Aıletler : 
Haydar, Sedat,. Semih, Tevfik Ziya, 

Ateı lbrnhim, Cihat, Selim, Kara.kat, 
Mehmet, Sami, Ömer Besim, Hilmi, Mu 
falıham , Cemal, Küçük Besim, Suat, 
Fethi, Sudi, Naili, Feruzan, Mehmet Ali. 

Hakemler : 
Enis> Ekrem, Sezai Mümtaz, Ekrem 

Rüıtü, Rauf, Yusuf, Rabii Ali Riza, 
Prak. 

lstanbul Mıntakasından iki idareci. 
ayın 24 ncü günü hareket edecek olan 
Jikle ilih•e edilecek üç müsabık. 

Teni.sc.iJer : 
Suat, Sedat, Semih, Ahmet. 

Galatasaray işi 
Galatasaray lisesine ait tahkikat 

evrakının Devlet Şurasından iade edil 
diğini yazmııtık. idare heyeti mese
lenin tetkiki ve tahkiki için ayn bir 
heyet ayırmıttır. Bu heyet tetkikatını 
bir raporla idare heyetine bildirecek 
ve idare heyeti de kararını verecektir. 

ACELE lYI 
Tesviyeciler aranıyor 

lstanbula yakın bir fabrika için bu 
evsa fta iıç;ıer aranıyor. Bonservis 

ve vesaik suretlerini ve talip oldukla
rı ücretleri havi talepnamelerinin 
Karaköy postanesindeki 1150 nu-
maralı kutuya tevdileri. (8894) 

Göz Hekimi
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

Davatlar 

Beyog!u Halkevin:le teden 
terbiyesi • 

İstanbul Halkevi ReisJiğinden: 
İstanbul Halkevi Beyoğlu kısnı 

(Tepebaıında Meırutiyet caddesinde 
ki eski Y. M. C . A . binasında) 15-:11 
1933 den itibaren beden terbiyesi f• 
aliyetine batlamıtlır. Bu ça l ı ımaya ij 
tirak etmek isteyenler her gün öğle 
den sonra mezkiir binadaki idare m 
muruza müracaatla ıeraiti öğreni 
kayıtlannı yaptırabilirler ... 

lHTlRA lLANI 
'' Geriye tepen kısa namlulu otom 

tik silah " hakkında İstihsal olunan 2~ 

12-1931 tarih ve 1308 numaralı 

beratı bu defa mevkii fiile konmak üzl 

re ahere devrüferağ veya İcar edilccci' 

den talip olanların Galata'da Çinili Rıl' 

tım Hanında Robert F erriye müracaa 

lart ilan olunur. (8902) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Cigaralara mahsus hususi kutular 

baklandaki ihtira için istihsal edilml 
olan 16 Eylül 1929 tarih ve 853 numı 
ralı ihtira beratı Üzerindeki hukuk b 
kere batkasma devir veyaLut icara vl 
rileceğinden bu bapta fazla malüml 
edinmek İsteyen zevatın İstanbul'da, B 
çckapuda, Taı Hanında 43-48 numarl 
!arda kain vekili H.W. STOCK efel 

diye müracaat etmeleri ilin olunur. 
(8912) 

İstanbul ikinci icra 
memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilecek Sandal 
Koli uk, masa vesaire gazino 
birçok ev efyası 25-ı0-933 tarihin 
saat 9 da F enerbahçede kain Belvü ot 
linde ikinci açık arttırma ile kat'i ıatı 
yapılacağından taliplerin mahallinde b 
zr~ bulunacak memuruna 933-3117 doı 
ya numaraıile müracaatlan ilan olunuı 
(8899) 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 
Gazetesi 10 uncu yıl dönümünde 

88 
Sayfalık fevkalade bir nüsha olarak çıkacaktır. içinde nefu resimler, Grafikler " 

bir çok istatistikler vardır. 

GAZİ 
Ha7retlerinin Hakimiyeti Milliye gazetesine luıuf buyurduklan elyazılı bir resı1 
ayri iti.ve olarak ·verilecektir. 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 
O gün gine 5 kuruıa satılacaktır. Muhtelif şehirlerde Hakimiyeti Milliye'yi !ev 

etmek isteyenler ıimdiden Ankaradaki 1 daresine müracaat etmelidirler. 

1933 Teşrinievvelinin 29, 30 ve 31 inde 
kullanılacak elektrik 

Elektrik Şirketi, Cümhuriyet bayramı gecelerinde umumi ve liu 
ıuıi donanma tesisatına lazım olan bütün elektriği vermek için fenn 
tertibat almıstır. Maamafih Şirket ancak bu tesisatın evvelce ihbar t 

dildiği veya· mütteriye ait adi muaddit kudreti hadleri dahilinde b 
lunduğu takdirde icap eden takati temin edebilir. 

Takı zaferler ve bilcümle mühim tesisatın rabıt imki.n]arı nokta 
nazarından evvelce Şirket tarafından tetkik olunması ve bunların ruh 
satlı tesisat müteahhitlerine yaptırılması lazımdır. 

Bu ahkama riayet edilmemesi yalnız müsebbibi olan tesisata de 
ğil tekmil bir mahalle donanmasının heyeti umumiyesine zarar vere 

bilir. 
Sirket ihbarnamelerin birinci Teşrinin 14 üne kadar gönderilmes 

ni ri~ etmişti. Bu mühlet yine bu ayın 23 üne kadar temdit olunmuf' 

tur. 

Vitrin ve mağazalarının tenvirabru gece geç vakte kadar idame er 
mek hususundaki tavsiyeleri kabul eden tüccarların bu hususi sarfiya 
için kilovat saati 6 kurutluk bir tenzilatlı tarifeden istifade edecek 
lerini bu münasebetle hatırlahrız. 

buhar fışkınyor. Fakat Oliver içki iç
memittir; kapıcı bu noktayı, istifham
ki.r bir balatla kaydediyor. Oliver 
dağlarda yaptığı çılgınca bir gezinti
den dönüyor. Nereden geldiğini o da 
bilmiyor. Yılankavi; dar, asfaltsız 
yollardan geçm;tti; geçtiği yerlerde 
muttasıl: "Dikkati Tehlike!., yazıla
rile karıılaıryordu. Yemek yememiı
ti. Mükellef ıurette kurulmuı bir sof· 
ranın, Rodoı iti çinj kapların kendisi
ni beklediği güzel evinin önünden aü
ratle geçmişti. Küçük dağların tepe
leri onu çıldırlmıftı; bu dağlar sürü 
ile otomobil mola venniıti; hepsinin 
içinde de biribirini kucaklamıf aıık 
çiftler vardı. Şehirden, ıehrin fazla 
belli sihir ve cazibesinden, ıtıklarm
dan, kadınlarından, batakhanelerin
den, dansinglerinden, zenci orkestrele 
rinden, ayyaılıklarmdan uzaklaımııtı. 
Karanhia kaçnuı, geceleri, içki ka
çakçılarının, tabanca belde, San Fran
ıisko'dan gelen mallarını ho§Alttıkları 
tehlikeli bir mıntaka içinde kaybol
muıtu. Otomobilinin mahrut biçimi 
ıtıiı kovalıyarak meçhül içinde yürü-

-4·-- -·--- ---- -

müıtü; atağı inmek için kurumut de
relerden geçti; bir takrm hayvanların 
kotarak yoldan geçtikleri mıdtakala• 
ra doğru çıktı, çıktı; sonra tekrar ine 
rek yeni yapılan bir ıokağa indi. Bit 
çok yerlerde, ııra halinde dizilmit kır 
mızı fenerler tehlikeyi ve uçurumu go 
!eriyordu; bir çok yerlerde tehlikeyi 
gösterecek bir i1&ret bile yoktu; btl 
hal Oliver'in ho§una gidiyordu. B.ı 
ıuretle biraz oyalanıyordu. Bir an içirt 
olsun, Donka'yı unutabiliyordu. Faka 
neticede gene stüdyonun önünde dur• 
du. Sai ayair adeta ölmüıtü. Radya· 
tör kaynıyordu. Elleri takallua etmiıti 

Otomobil, tam "otomobillerin dur• 
maaı memnudur,, ibareli levhanın asılı 
olduğu yerde durdu. Oliver etrafını 
görnıez bir halde, ıüratle Donka'nın 
köıküne kadar gitti. Donkayı bekle
mek için giydiği smoking'i hala çıkar 
mamıştı. Tam lngilizvari bir itiyat sa 
ikasile, Hollywood halkının geceleri 
beyaz fanile pantalonla oturmak ad~ 
tinden nefret ederdi. Makine gibi eli 
ni, örselenmiı gibi duran plastronuıuı, 

,(Arkası ... r) 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsull toz ve kesme tekerler 29 Tem;:ıuz tcrihiadea itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her isteyene satılmaktad·r. Fiatlıarımız eslrd~I gibidir. Yani lstanbu!'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~;:1:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 landı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az beı vagon ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira lndirilfr. lstanbuJ haricindeki yerlerden yapılacak stparltler be
delin ! üzde yirmisi peıin ve 6st tarafı ltamule ~enedl mukabilinde ödenmtık fizeıre cierhal göaderllir. Depodan itibaren bitin masraflar 
ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müıterl he11ab1na sigıı.lrta ettirilir. Slpariı bedelinin tamamını gön
der«nler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en aız beı ıraıon ~lparlı ederek bef!etlinin temam:ıuı petfn ödeyenler vagon batına bet Ura 
tenzilattan iatifade ederler. 

Adre's: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 
----- -··--

3 üncü KOLORDU iLANLARI DOKTOR 

HORHORUNI "" Çatalca Mst. Mv. Kıt'atı )iplerin şartnameyi görmek Ü· 
ihtiyacı için açık münakasa i- zere her giin ve münakasaya Her giın akşama kadar ha.stalarını 
le 19,000 kilo bulgur alınacak- istirak ıcin de o gün ve va\..1:in· Eminönü Valide kıraatbaneııi yanın-

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lıtanbul 

Sabnalma Komisyonundan: 

Deniz Yolları ltletmesi 
ACENT Al.ARI ı 

JCaralılly • Jı::öprUb&fr Tel. 4236j 

Sirkeci Mühürdar nde han Tel :227 40 
- - daki muayenchaıtt:•inde tedavi eder. 

tır. İhalesi 8-11-933 çarşamba den evvel Fmdıklıda· 3. K. O. Tel. 2 ,4131 (7977) 7110 
günü saat 11,30 dadır. istekli SA. AL. KOM. nuna gelmele· ı~~----...... .....,.....,.....,....,......,. 
lerin nümune ve şartnameyi l ri. (436) (5564) 590,000 kilo odun kapalı zarf 
görmek üzere her gün ve mü 7450 l la münakasaya konmuştur. İ· 
nakasaya iştirak için de o gün • ,• • 
ve vaktinden evvel Fındıklıda Üçüncü Muhabere alayi ih-i halesi 8-11-933 çarşamba gÜ 

f · · 3 d t kli ara nü saat 14,30 dadır. Taliple 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna ıyacı ıçın a e na lye k j rın· •artnameyı" görmek üzere 
müracatları. (447) (5669 bası pazarlıkla yaptırı aca tır. " 

7619 İhalesi 26·10-933 perşembe her gün ve münakasaya işti-
• " • günü saat 14,30 dadır. lstek- rak için de o gün ve vaktinden 

K. O. ve 1. F. kıt'alarile Ca- lilerin şartnamesini görmek evvel teklif ve teminat mektup 
talca Mst. Mv. için açık mÜna- üzere her gün ve pa~arlığa larile Fındıklıda 3 cü Kol ordu 
kasa ile 3900 kilo salça alma- iştirak edeceklerin de o gün ve satın alma komisyonuna mü-
caktır. İhalesi 6-11933 pazar vaktinden evvel Fındıklıda 3 rar.:aatları. (430) (5574) 
tesi günü saat 11 dedir. İstekli üncü Kol Ordu satın alma Ko • • • 7459 

lerin şartnamesini görmek Ü- misyonuna müracaatları. 
ı:ere her gün ve münakasaya (462) (5807) 
iştirak için o gün ve vaktinden * * * 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 3. Muhabere Alayının su 
AL. KOM. nuna müracaatları. muslukları ve boruları pa· 
(446) (5670) zarhkla tamir ettirilecektir. 1-

~ • • 
7620 halesi 26-10-933 perşembe gü 

Pazarlığa konan Tekirdağı nü saat 15 tedir. Taliplerin 
kıt'atı ihtiyat için 16,000 ve şartname ve keşfini görmek Ü 
Çorlu kıt'ah için 12,000 kilo zere her gün ve pazarlığa İş 
koyun etine talip çıkmadığm tiri.k için de o gün ve vaktinden 
dan ihalesi 23-10-933 pazar- evvel Fmdıkhda 3. K. O. SA. 
tesi günü saat 11 e bırakılmış AL. KOM. na müracaatları. 
tır. Truipkrin şartnameyi gör (463) (5808) 

k b 
•• • 

me Üzere er giin ve pazar· 
lığa girmek için 0 gün ve vak- Darıca Askeri SA. AL. 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. KOM. c.lan : 
O SA AL 1 -- Darıcadaki kıt'atın ih · . . KOM. nuna gel-
meleri. ( 457) (5768) tiyacı İçin 117 ton kırçıla ma-

• • • 
7777 den kömürü aleni münakasa j 

le satın alınacaktır. İhalesi 1 
2 inci T~rin 933 çarşamba 
günü ı-aat 14 tedir. 

; Çorlu Askeri Satın alma 
Komisyonundan : 

Çorlu İstasyonu civarında 
ki Askeri kışla helaiarmm la· 
ğım inşaatı açık münakasaya 
konmuttur. İhalesi 1-11-933 
çarşamba günü saat 14 te Çor
luda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştiri.k 
için de o gün ve vaktinden 
evvel teminatlarile Çorluda 
Askeri Satmalma komisyonu 
na müracaatları. (5449) 

7385 .. ' 

K. O. Kıt'aları ihtiyacı i
çin yerli fabrikalar mamUI3.
tından 30,000 kilo toz sekeri 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 6-11-9:i3 pa
zartesi günü saat 15,30 dadrr. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktinden 
evvel teklif Ye teminat mektup 
larile fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla 
rı. (438) (5561) 

7447 

*•• 
Catalca Mat. Mv. Kıt'aları 

ihtiyacı için 3,000 kilo Arpa 
şehriyeııi açık münakasa ile a
lınacaktır. ihalesi 6-11-933 pa 
zartesi günü saat 14130 dadır. 
1 al iplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
istiı·ak ıcin de o gün ve vaktin 
d.en evvel Fmdıkhda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna müra 
caatfarı. (437) (5562) 

, 7448 

K. O. Krt'atı ihtiyacı için 
6200 kilo arpa ve 800 kilo Tel 
Şel.riyl'si açık münakasa ile a· 
~macaktır. ihalesi 6-11-933 pa 
z.ı.rlesi günü saat 14 tedir. Ta 

2 -·Taliplerin şartnanıeyi 
görmek ve ihaleye İştirak et
mek üzere Darıcada Alay SA. 
AL. KOM. nuna müracaat et
ıneleri. ilan olunur. (3352) 
(55G6) 14s1 

• * • 
Çatalca Mst. Mv. kıt'atr ih 

'İyacı için açık münakasa ile 
3500 kilo kesme makarna alı 
nacaktır:. ihalesi 4-11-933 cu 
martesi günü saat 15 tedir. Ta 
Jiplerin şartnameyi görmek Ü· j 
zere her gün .ve münakasaya iş 
tirak için de o gÜn ve vaktin
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna gelmele 
ri. (435) (5569) 

7454 

* • * 
K. O. ve 1, F. Kıt'aları ih

tiyacı için 46,000 kilo kesme 
nıakarna kapalı zarfla müna· 
kasaya konmuştur. İhalesi 
4-11-933 cumartesi günü saat 
14,30 dadır. Taliplerin şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iıtirak için de o 
t.>'Ün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile Fın
dıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmel~ri. (434) 
(5570) SSf>l. 

• • • 
1. F. Kıt'aları ihtiyacı için 

açık münakasa ile 320,000 kilo 
odun salın alınacaktır. ihalesi 
8-1 1-933 çarşamba günü saat 
1~30 dadır. Taliplerin şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
ciin \'"' vaktinden evvel Fındık 
~ . 
lıJ<ı 3. K. O. Satın alma komıs 
yün\Jlil\ gelmeleri. ( 431) 
(557:)) 7458 

• • • 
K. O. Kıt'aları ihtiyacı için 

K. O .Kıt'aları ihtiyacı İ· 
çin 790,000 kilo odun kapalı 
zarfta münakasaya konmuş
tur. ihalesi 8- 11 -933 çarşam 
ba günü saat 14 tedir. Taliple 
rin ı;artnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti 
riık icin de o gün ve vaktinden 
evvei teklif ve teminat mektup 
larile F mclıklıda 3 üncü kol or 
du Satın alma komisyonuna 
gehneleri. (429) (5575) 

7460 

'" * "' 
K. O. ve 1. Fırka ihtiyacı 

için 83,000 kilo Koyun eti ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 8-11-933 çar
şamba günü saat 16 dadır. Ta 
liplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktin 
evvel teklif ve teminat mek
tuplariyle Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu Satın alma komisyo 
nuna müracaatları. (451) 
(5665) 

7617 
* ' • 

K. O. bağlı kıt'alarla 1. F. 
Kıt'atı efradı ihtiyacı ıçın 

127,000 kilo bulgur kapalı za 
rfla münakasaya konmuştur. 1 

halesi 8-11-933 çarşamba gii 
nü saat 11 dedir. İsteklilerin 
nümune ve şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (448) (5668) 

76111 
• 

1. F. Kıt'aları ihtiyacı için 
açık münakı.sa ile 300,000 ki· 
Jo soba odunu alınacaktır. Iha 
lesi 8-1 ı-93;) çarşamba günü 
:ıaat 15 tedir. isteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de 
o gün ve vaktinden evvel F ın 
dıklıda 3. K. O. SA.AL. KOM. 
nu a müracaatları. (432) 
(5572) 7457 • • • 

K .O. ve 1. F. ile Çatalca 
kıt'ah ihtiyacı için 4350 kilo I 
Ayva ve 4350 kilo çekirdeksiz 
~ .-rdali reçeli açık münakasa i
fo alınacaktır. İhalesi 4-11· 
933 cumartesi ıtiinü saat 14 
tedir. İsteklilerin şartnameyi 
ı,.r•rmek Üz re her gün ve mü 
nakasaya iştirak için de o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3 K. O. SA. AL. KOM. nu-
na gelmeleri. (433) (5571) j 

7456 

-..-- 1 - Gümrük Muhafaza Deniz teşkilatına ait yangın 
söndürme aletleri pazarlıkla tamir ettirilecektir. 

2 - Pazarlık 26-10-933tarihine rastlayan perşembe gü 
nü saat (10) da Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 
İstanbul Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Tasdikli 
şartnamesi komisyondan alınabilir. 

3 -- Taliplerin yüzde 7,5 giiverunelerile belli gün ve 
saatte Komisyona gelmeleri. Aletler hergün ambarda görü-
lebilir. (5759) ı 7741 

' EVKAF MOD1RIYET1 iLANLARI 1 
Kıymeti 

Muhammenesi 
Lira K. 

562 Metre terbiinde bulunan İstanbul' da 
,Belediye binası karşısında Şerefiye caddesin
~e Eski 11yeni5,7 No. lu Sinanağa camii 
arsasının tamamı. 

4496 00 

147 .... 

3495 

> 

400 

04 183,81 arşın mıktarmda bulunan Şehremi-
ninde Çivizade namı diğer Karabaş Mehmet 
efendi mahallesinde 30 No. lu Karabat Meh 
met efendi camii İmamma meşrutahane arsa
.sııun tamamı. 

UO 1165 arşın nuktarın.da. bulunan T opkapı' da 
Tramvay caddesinde Kürkçübaşı Ahmet 
Şemseddin Bey camii imam ve müezzinine 
meşruta arsanın tamamı. 

00 220 arşın Mıktarmda bulunan Hırkaişerif'te 
Akseki mahallesinde ve caddesinde 7 No. lu 
müezzin meşruta hanesinin tamamı. 

286 , .,14 140 metre terbiinde bulunan Fatih'te İs
kenderpaşa mahallesinde V eliefendi soka
ğında muhterik Hasan Halife camii İmamma 

2öıo 

2016 

63 

207 

J712 

mqruta hane arsasının tamanu. 
00 362 metre terbünde bulunan Aksaray'da 

·Lanğa'da muhterik Uncu Ferhat camiinin 
mevcut tqlarile beraber arsasmm tamamı. 

Oo 168 metre terbünde bulunan eski Hacı Fer
'ıat yeni Binbirdirek mabılllesinde F azlıpaşa 
caddesinde 2 N9. lu arsanın tanıamı. 

00 Takriben 21 Arşın mıktarında bulunan Kara 
gümrük'te Dervişali mahallesinde Nureddin 
tekkesi sokağında bakkal İsmail ağa sebili 
U'&asile mevcut taşlan. 

50 41 buçuk arşın terbiinde bulunan Kadırğa' 
da Şahsuvar Bey mahallesinde Tülbentçi ha
ııı derununda eski 49 No. lu arsanın tamamı. 

00 214 arşın mıktarmda bulunan Sirkecide Ka
raki Hüseyin çelebi mahallesinde Nöbethane 
caddesinde 9/ 11 No. lu arsanın tamamı. 

Yukaraa yazılı olan emli k sablınak üzere yirmi gÜn 
müddetle ilana konmuştur. ihalesi Teşrini saninin 1 inci çar
şamba günü saat 15 tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber 
Mahlut~. kalemine müracaatları. (5542) ---- ---...... -· .... -"'·' .~ ..... --------------
Marmara Üssübahri Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonundan: .... 
Kilo Tarihi 

35,000 Kuru F asulya 13 2. Teşrin 933 aleni münakasa 
Deniz efradı ihtiyacı için yukarda nev'i ve mıktarları ya

zılı bir kalem erzakm münakasası hizasında yazdı tarihte İ:t
mitte kumandanlık ıatınalma komisyonunca icra edilecektir. 

Şartname sureti musaddakası komisyondan alınabilir. Ta
liplerin yüzde 7 ,5 nisbetinde teminatı muvakkatelerile ko
mısyona müracaatları ilan olunur. (5788) 

MUHAREBE GAZLERİ 
Yazan: Doktor Hasip Lutfi 

Yarının harplerinde cephe gerisi ,ehir ve kasabalar için de 

müthif hir tehlike te~kil edecek olan muharebe gazlerini ve bu 

gazlerden korunma çarelerini öğrenmek ve bilmek yalnız asker 

için değil, sivil ahali için de lazımdır. 

Bu kitap bu bol ve mühim resimlerle de 
ihtiyacı karşılar. 

·- Fiyatı 75 kuruftur. ,.,,_.,..._,_,...,,., 
-Nafİ!'İ: Kanaat Kütüphanesi. (88S7) 

-
Karadeniz Aralık Postan 

Karadeniz vapuru 24 Birinci 
tetrin salı l& de Galata rıhb. 
mından kalkarak Zonguldak 
İnebolu, Sinop, Samsun Fatsa' 
Ordu, Gireson, Vakfıkebir,Trab

. zon ve Rize'ye dönütte bunlara 
ılıiveten Sürmene'ye uğrar.(5·304) 
~~------....:...----~ 

l zmir Sür' at Po:stası 
Ankara vapuru 24 Birinci 

T Cfrİn salı 11 de Galata rıhtı. 
romdan İzmir, Pire, Jskenderi. 
yeye kalkar. (5805) 

lıtanbul asliye mahkemesi üçiincii bu 
kuk dairesinden : Kasonpatada Kara
man mahallesinde Sahaf Muhittin yoku 
§unda 13 No. lu hanede mükim iken ta. 
rihten 31 ıene mukaddem teırayyüp c
d rck elyevm hayat ve mematı hakkın
da malumat alınamadığından bahıile 
gaipliğine hüküm İtası ve veraset senedi 
talebilc Sabiha hanım tarafından vuku 
bulan müı·acaat üzerine icra kılınan tah .. 
kikatında : mumaileyhin bayat ve me
ınatmdan ve avakıp ahvalinden maluma 
tı olanların itbu ikinci ilin tarihinden 
itibaren altı ay urfında mahkemeye 
müracaatle ihbarı keyfiyet eylemeleri 
lüzumu kanunu medeninin 32 inci mad. 
desine tevfikan ilan olunur. (8882) 

I.tanbul dördüncü icra memurluğun· 
dan : Tamamı ıekiz hin lira lr.rymeti 
muhammeneli ve salı pazan önünde de-

mirli bulunan Taceddi:t •apuru ile yine 

tamamı otuz hin üç yüz sek.- lir• 
kıymeti muba-neJj ve haliçte haYw: 
önünde demirli bulunan Bebek vapurla· 

rmın tamamları açılr. arbrmaya lr.onmuı 
olup ~l\J'lnameleri ayn ayrı olarak 22· 
JCı.933 tarihiıaden itibaren dııinmizde 
l.erku tarafından ırörülebilcceti gibi 

il·H·933 tarihine müsadiE cumartesi 
günü ... t on dörtten on altıya kadar 

dairemizde aÇlk artırma ile satılacaktır. 
Artınna ilr.incidir. Birinci artaıpa T •· 
ceddin upuru (800) lira ve Bebek ••· 
puru yedi bin lira bedel ile talibi zuhur 

ebnit iıeed muhammen kıymetlerini bul 
maddc.larrndan yeniden ikinci artırmaya 

l:onmuıtur. Bu kCl'e muhammen kıymet 
lcl'inin yüzde yctmiı betini bulmadıkla· 
rı takdirde satış geri bırakdır. Mezkur 

Tapurlar 2280 numaralı icra kanununun 
alıkimına teYEikan satılacaktır. Taliple
rin muhammen lnymetlcrinin yüzde yed. 

niıpetindt' pey akçesini veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil bu· 
lunm.Jan lazımdı~. Müter kim ve biiku 
mete ait borçlar müıterisine aittir. İc· 
ra ve iflas l<Anununun 119 uncu madde 
ıine tevFlkan meık.Ur vapurlar üzerinde. 
İpotekli alacaklılar ile diğer alikadara· 
nın ve irtifak halda sahiplerinin bu hak 
lftrın· ve hususile fi.iz ve menrife dail' 
olan iddeal.nuı ilan bırihinden itibaren 
yinru gün içinde evrakı müsltitelerile 
bildirm•leri ııksi halde hakları tapu .;. 
cille.ile sab:t olmadıkça satıı l.cdeliniq 
paylaıma11ndan hariç lcalacaldan cibetk 
alakadaranın işbu maddenin mezlr.U.. fık 
raına :ıcire hareket etmeleri ve do.ha faz 
la ırıdumat almak isteyenlerin 930-631 
dosya numaraaı ile müracaatları ilan ol,. 

nur. (888l) 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk hikimli 
ğ-inden : Jozef Eskenazi efendinin Ar· 
tin Baba yan ve F ortina hanım Ye Leoa 
\'r o.kar cfendile.- aleyhlerine ikame e, 

ledıği izalei ıuyu davasrndan dolayi cc
rcyan ~den muhakemesinde Beyoğlun

da f' eriköyünde e•ki Oavit yeni Büyuk 
dere sokağında boyacı mevkiinde eı.ki 

1 ·2 139 numaralı yeni 243 numaralı 

ma:ı arıa hanenin izalei şuyuu ZIDlnrnda 

hiruhtuna dair İstihsal eylediği kararın 
ba1 katip ihbarnaıne•İ miıddei aleyhım· 
d•n Oıkar efendinin halihazır ika.'tlct· 
galıı m çhul bulunmasından naıi teblig 
edilememiş ve işbu karara yirmi gUn 
zarfında temyizi dava etmediği taktır .. 
de hükmün kesbi kat'iyet edeceği rna• 
luınu olmak Üzel'e bat katip ihbarnama 
!. • tebliğ makamına kaim oJmak Üzere .i 
lan olunur. (8888) 
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Cümhuriyet 
Verilecek 

Bayramında 
Balolarda: 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Sahnalma Komisyonundan: 

Giyeceğiniz 

tuvaletin 

kumaşını 

intihap 

ettiniz mi? 
•• 

8720., 

1 - Muhafaza kıtaatı için satın almacak ( 4600) metre 
astarlık bez kapalı zarfla münakasay konulmuştur. 

Ademi iktld~r ve 
bel gevıekllglne 

karıı en müessir ckva SERVO~N 
haplarıdır. Deposu, lıtanbulda Sirkeci. 
de Ali Rıza Merkez eczanesidir. Tat· 
raya 150 kurut poıta ile gönderilir. Jz. 
mir'de irgat pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 

2 - Münakaşa şartlan kağıtlarmm tasdikli suretleri (8080) 7209 

l 1 Askeri fabrikalar ilanla;ı 1 
Bakırköy barut fabrikaları 

l\fuhafız efradı için aşağıda 
cins ve mıktarı yazılı iki ka
lem erzak pazarlıkla mübayaa 
edileceğinden şartnamesine tev 
fikan vermek İsteyenler 23 
Teşrinievvel 933 pazartesi gü
nü saat 14 te mezkur fabrika 
larda satınalma komisyonuna 
müracaat etsinler. (360) 
(5790) 

Kilo 
500 Yerli Nohut 
500 ,, Mercimek 

* * * Bakırköy Barut Fabrikası 
muhafız takımı için msfı meşe 
ve nısfı gÜrgen olmak üzere 
200 çeki odun şartnamesine 
tevfikan pazarlıkla mübayaa 
edilecektir. Vermek isteyenle
rin 26 Teşrinievvel 933 per
şembe gilnü saat 14 te mezkur 
fabrika satınalma komisyonu-
na müracaatları. (331) 
(5791) 

* * * Barut Fabrikaları muhafız 
takımı efradı için 12-10-933 
tarihinde münakasaya konu
lan aşağıda cins ve mıktarı ya 
zılı 4 kalem melbusata verilen 
fiyatlar haddi itidalde görül
mediğinden mezkiir melbusa
tın 26 Teşrinievvel 933 tari
hinde tekrar münakasası icra 
edileceğinden taliplerin o gün 
saat 14 te satmalma komisyo 
nuna müracaatları. (351) 

(5792) 
40 takım kışlık elbise 

11 O takım çamaşır 
162 çift çorap ' 
61 çift kundura \, -* * * Bakırköy Barut Fabrikası i-

çin 23 ton teshin koku pazar 
lıkla mübayaa edileceğinden 
şartnamesine tevfikan ve~k 
isteyenler 26 Teşrinievvel 933 
perşembe günü saat 14 te Fab 
rikada Satınalma Komisyonu 
na müracaat etsinler. (362) 
(5793) Gümrük Muhafaz Umum Kumandanlığı İstanbul Satmalma 

Komisyonundan alınacaktır. 
3 - Münakasa 6-11-933 tarihine rastlayan pazartesi gÜ 

ıü saat (14) te Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İs
tanbul Satıanlma Komisyonunda yapılacaktır. 

ltsT. MR. KUMANDANLIGI SA.AL. KO. lLANLARII 

4 - Münakasaya girecekler hangi ticarethane ve mües
se sahibi veya vekili olduklarını isbat edecek vesaiki makbu
leyi ve biçilen bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan iğreti güvenmeleri
le teklif mektuplarını ihaleden evvel Komisyona verecekler
dir. .ı.o... • 

5 - Örnek Satınalma Komisyonundadır. İstekliler o 
rada görebilirler. (5640) • 7626 

Kuleli Lisesi için 50 masa 
100 sıra ve 50 tabura aleni mü 
nakasa ile alınacaktır. İhalesi 
24 Teşrinievvel 933 salı günü 
saat 14 te yapılacaktır. Şeraiti 
ni öğrenmek isteyenlerin her 
gün ve taliplerin belli saatte te 
minatlarile Merkez Satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 
(360) (5297) 7095 

• • • 

Askeri tıbbiye mektebi ih
tiyacı için 300 çift güderi el
diven 15-11-933 çarşamba gü 
nü saat 16 da aleni münakasa 
ile satın alınacaktır. Şartna 
ınesini göreceklerin her gün ve 
pazarlığa gireceklerin belli saa
tinde Merkez Kumandanlığı 
Satın alma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. ( 462) 
(5747), 

* * * 

En güzeJ renklerde, en kuvvet i 
desenlerde En cazip, eı1 nefis 

yünlü ve İpekli kumaşları 

Mağazasında bulacaksınız. 
Bahçe kapı· Meydancık 53 No. 
Hiç bir yerde şubesi yoktur. 

- Resimli Ansiklopedik neşriyattan -

iNKILAP KÜTÜPHANESi 

1 -GaziMustafaKemal 
• 

il - lzmirin romanı 
111 .. Gazinin dört süvarisi 
iV - Mudanya • Lozan • Ankara 

Yazan: Bürhan Cahit 
İnkıl4 p ve Cümhuriyet tarihimizin ana hatlarını hol reaimler
le de canlandıran hu 4 kitabın beheri 50, dördll h~da . 

citli olarak 200 kuruttur. 

Kanaat Kütüphanesi - [8885] 

l:tenrı liergıon'oao Mehmet Emın oeyin tercüme ettigı" · 

AHLAK ve DİNİN İKİ KA YNAGI 
Birinci kitap 

Ahlakın iki Kaynağı 
Fiatı 1 liradır 

Na,iri: KANAAT KÜTÜPHANESİ - [ 8886 J 

" 

EHO"S' 
FAUIT SALT 
' fnınaz. .ihlıat aTaiiziııla 
menbaidir. Bnnu. albııİf se
llCden fazla muvaffakiyeti 
De btltlln dıbıyada tanjnmif 
:Eno'• a Fnsit Salt" milo· 
tab&arlndan aabala •• 
Üf&Dl bir budak 811 ~ 
anııda bir bhve bfigi mlk· 
dariııda alarak dd'cdiıılı. 

~-. -

\ 

L (7953) 
Gedikpaıada Jandarma 

Satınalma Komisyonundan: 
Kartal Maltepesinde Jandarma Gedikli küçük zabitler 

için İnşa edilecek mektebin münakasadan tahvilen pazarlığı 
26-10-933 per§embe günü saat 10dan11 e kadar yapılacak
tır. Taliplerin şartname ve pilim görmek üzere Ankara'da 
J. U. K. betinci Şube müdüriyetine ve lzmir'de J. Mmtaka 
Kumandanlığına ve lstanbul'da Komisyonumuza ve pazar
Lğa i§tirik için de mezkUr günün muayyen saatinde maliye
ye teslim edilmiş (2625) liralık ilk teminat makbuz ve teklif 
nameleri ile komisyonumuza müracaatları, (5632), 

Askeri, Tıbbiye, ve Halıcı
oğlu ihtiyat zabit mektepleri 
ihtiyacı için Üç parçadan iba
ret 175 adet hamam takımı 
23-10-933 pazartesi günü 
saat 11 den 12 ye kadar pazar 
lıkla alınacaktır. Taliplerin 
belli saatinde teminatlarile 
merkez satın alma komisyonu 
na gelmeleri, (473) (5779) 

Askeri Matbaa için nümu- 1 lnhı·sarlar u. Mu··du··rıu··g"' u·· 
neıi veçhile 900 yarda kana-
viça 25-11-933 çarşamba gÜ Alım, Sahm Komis onu ilanlan. 
nü saat 14 te pazarlıkla alına- 1--...;;.;;;;;;;;~..;;;;.,;;.;;;;;;;;...;.;;;.;;.;;;;;;;;;;.ıı~;;.;;;;....;;;;;;;;;;:.;;;,,::::..._--1 

7746 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESl iLANLARI 1 
1 - Cümhuriyet Bayraını dolayisile 19-10-933 tarihin 

den 10-11-933 tarihine kadar tenzilatlı yolcu tarifeleri tatbik 
olunacaktır. 

7744 
* $ * 

Merkeze Bağlı kıt'at ve 
müessesat ihtiyacı için 3400 
kilo sığır eti 25-10-933 çar• 
şamba günü saat 14 te pazar 
Irkla alınacaktır. Talipleri!]. 
l\1erkez Kumandanlığı Satın 
alma Komisyonuna gelmeleri. 
,(416) (5813) 

caktır. Taliplerin belli aaatin 
de teminatları ile merkez K. 
Salın alma Komisyonuna gel 
meleri. (475) .(5812) 

* * * Harbiye Mektebi için alma 
cak 125 ton yulafın kapalı zar 
fmda verilen fiat pahalı görül
düğünden 23-10-933 pazarte 
si günü saat 15 te pazarlıkla 
alınacaktır. Taliplerin belli saa 
tinde teminatları ile merkez 
Satın alına komisyonuna gel-
meleri. (472) ,(5781) 

7745 

Mıktarı Nev'i 
\ Kilo 

219 M/M lik Bobin halinde kromo Erzata kartonu 50000 
250 " " " u u ,, " ' 10000 
266 ,, " " ,, " ., " 10000 
270 " " " " ,, ' ,; 5000 
270 ,, ,, Tribleks kartonu 40000 
273 ,, ,, Beyaz Sellüloz kağıdı 100000 
114 " ,, " ,, " 60000 
36 X 95 eb'adında kırınızı Sellüloi: kağıdı , 6000 
82 X. 114 ,, Kahve renği ambalaj kağıdı 25000 
85 x 86 ,, ,, " ,, ,, 60000 

Nev'i ce mıktarları yukarıda yazılı (10) kalem kağıt ve 
karton pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin şartname ve 
nümuneleri gördükten sonra pazarlığa İştirak etmek üzere 

2 - Bu müddet zarfında Ankara - Haydarpaşa - Ankaı·a 
arasında Anadolu sür'at katarı jfe Haydarpaşa - Fevzipaşa -
Haydarpaşa arasında Toros sür'at katarı yalruz birinci ve i
kinci mevki arabalarla yataklı arabalardan müteşekkil ola
cak ve bu katarlara üçüncü mevki yolcusu kabul edilmiye
cektir. 

75 f O O yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 1-11-933 çarşamba günü 
KURUŞ~ . K ~OSU -~UŞT Y ~ saat 14 te Galatada Alım, Satım komisyonuna mÇracaatları. 

3 - Üçüncü Mevki yolcular Haydarpaşa • 
Adana - Haydarpa§a arasında hergün işleyen ve Haydar 
pafadan saat 10,10 da Adanadan 7,20 de kalkan trenlerle 
Adana - Fevzipaşa arasında da o kısımda işleyen muhtelit 
trenlerle seyahat edeceklerdir. 

~ - Ankara - Haydarpaşa - Ankara arasında üçüncü 
mevki yolcuları Ankaradan IIaydarpaşaya hergün 12,30 
da ve 20,29 da ve Haydarpaşadan Anlfaraya hergün saat 
10,10 ve 19,10 da kalkan trenlerle seyahat edeceklerdir. 

Fazla İzahat için İstasyonlara müracaat buyurulması ilan 
olunur. (5761) 7749 

Umumi Nepiyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

lmnbulda Çakmakçılardı kuştüyü fabrıkasındı kuştuyu yastık 75 kuruştur. Şilte 1 (5539) ~ 

10 lira. Yorgan 12 liradır. Salon Yastıkları, kuştüyü kumaşı ucuzdur. -------------------------

(8438) 7487 -

Cumhuriyet Bayramında 
Üsküdar Tramvaylarında Tenzilatlı Tarife 
Üsküdar-Kadıköy ve havalisi Halli tramvayları Şirketinden : 

Cümhuriyetimizin onuncu yıldönümünü büyük bir canlılıkla kutlulamak i
çin üç gün sürecek olan ıenliklerde muhterem halkımızın gidi§ ve ııeliılerini ko
laylaıtırma.k üzre 29,30, 31 Birinci Teırin 1933 tarihinde Tramvaylarım12da ten
zilatlı tarife tatbik edilecektir. 

Mutat tarifemize göre vasati hesapla% 36 nispetinde tenzilatlı olan bu tarife
de yolcu biletlerinde % 38 ve diğer biletlerde % 59 a kadar yükselen büyük bir 
tenzilat vardlJ'. Fazla izahat için bekleme yerlerindeki tarifelere müracaat. 

(8825) - - - - - ... . . .. - - - - " (7759) 

Listesi mucibince muhtelif eb'atlarda (654) Çam pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 28-10-933 
cumartesi günü saat 14 te Galata' da Alım, Satım Komisyo• 
nuna müracaatları. (5515) 

Listesi mücibince pıu:arlıkla (18) kalem Eczayi Tıbbiye 
satın alınacaktır. Taliplerin yüzde 7,5 teminatlarını h8.mi 
len 28-10-933 cumartesi günü saat 15 te Galata'da Alun, Sa
tım Komisyonuna müracaatları. (5638) 

D k "k z• Yavruları sağlıklı, \ a 1 ıya kuvvetli ve sevimli 
olarak büyü~tür.(8 ı 15) 

• 7212 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 

(7971} 6997 1 


